
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

Cezary Jasiński, członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, kadencja 

28 lutego 2023r. 

 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych 

w Toruniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Brał udział w projektach 

upublicznienia spółek i wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa rynku 

kapitałowego. 

Pełnił liczne funkcje nadzorcze oraz zarządcze w spółkach publicznych jak i niepublicznych. 

 

 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta  

Nie dotyczy.   

 

 

4) Wskazane wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

 

Inventionmed S.A. – Wiceprezes Zarządu – od 2016 r. do 2020 r.,   

Ragnar Trade sp. z o.o. – wspólnik oraz Prezes Zarządu – od 2016 r. do 2020 r., 

Krezus S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2018 r. do 2020 r.,  

Biochemia Investments sp. z o.o. – Członek Zarządu – od 2018 r. do chwili obecnej,  

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2020 r. do 2022 r.,  

EasyCall.pl S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2020 r. do 2021 r.,  

BluGo (dawniej: YOLO S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 2022 r. do chwili obecnej, 

Carbon Group S.A.  (dawniej: Elektromont S.A.) – członek rady Nadzorczej – od 2022r. do chwili 

obecnej.   

 



5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 

przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 

obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  

Nie dotyczy.  

 

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 

osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

 

BluGo S.A (dawniej: YOLO S.A.)  – w marcu 2022 r. złożyła wniosek o otwarcie postępowania 

sanacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości. Wnioski do chwili obecnej nie zostały rozpoznane.  

 

7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej  

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 


