MATEUSZ MIERNIKOWSKI - ŻYCIORYS
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji,
na jaką dana osoba została powołana,
Mateusz Miernikowski, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 28.06.2022 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE PSYCHOLOGICZNE:
•

ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH- MGR
PSYCHOLOGII

PRZEBIEG KARIERY:
•
•
•
•
•
•
•
•

TELEFONIA DIALOG S.A.
OGICOM SP. Z O.O.
MEDIAPRES- WYDAWCA FORUM BIZNESU- DODATEK DO GAZETY PRAWNEJ
APRONET-RESELLER USŁUG COMARCH
JANMEDIA INTERACTIVE SP Z O.O.
INTERNET WORKS S.A.
UCZYMY 24.PL SP. KOM.
OD 2010 R PROWADZĘ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ- AGENCJA INTERAKTYWNA KONCEPTIKA

Założyciel, właściciel i dyrektor zarządzający agencji reklamowej Konceptika, strateg, psycholog, PR-owiec
i marketer z wieloletnim doświadczeniem.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta,
Zarządzanie agencją reklamową Konceptika
d) wskazanie 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,
Mr Hamburger SA – członek Rady Nadzorczej ( do nadal)
e) 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
f) 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,
Nie dotyczy
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, 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,
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Nie figuruje

