
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
Jarosław Mizera, członek Rady Nadzorczej 
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r.  
1994 – 1995 Specjalista ds. Rynku Pierwotnego i Marketingu w Domu Maklerskim Instalexport SA 
1995 – 1999 Dyrektor ds. Emisji Papierów Wartościowych w Domu Maklerskim Elimar SA 
1999 – 2005 Kierownik Zespołu Rynku Pierwotnego w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku SA 
2005 – 2006 Dyrektor ds. Corporate Finance w KBC Securities Oddział w Polsce 
2006 – 2012 Dyrektor ds. Projektów Kapitałowych w Domu Maklerskim AmerBrokers SA 
2012 – 2014 Członek Zarządu w M&M Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. – Autoryzowany Doradca NewConnect 
i Catalyst.  
Od 2014 Dyrektor Zarządzający ds. Projektów Kapitałowych w Ventus Asset Management S.A. 
Uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkudziesięciu publicznych i niepublicznych ofert papierów 
wartościowych (akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych) i procesach wprowadzenia ich do obrotu na 
rynkach organizowanych przez GPW. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 
Dyrektor Zarządzający ds. Projektów Kapitałowych w Ventus Asset Management S.A.  
 
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 
 
od 2012 r. do 2014 r. członek zarządu M&M Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 
od 2012 r. do 2014 r. wspólnik w Giełdowym Domu Maklerskim sp. z o.o. 
od 2012 r. członek rady nadzorczej Giełdowego Domu Maklerskiego sp. z o.o. 
od 2015 r. członek zarządu Ventus Advisors sp. z o.o. 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 
Brak 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 
 
Brak 
 
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 dotyczy. 
 
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. 
 


