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Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Piotr Sobiś, Członek Rady Nadzorczej [do 3 XII 2017 r.] 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Ukończył, w 2002 roku, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Następnie, w 2006 
roku, uzyskał dyplom ukończenia rocznego programu rozwoju umiejętności menedżerskich 
„Management 2006™” organizowanego przez Canadian International Management Institute we 
współpracy z Harvard Bussiness School Publishing. 
 
W latach 2005-2006 pracował jako samodzielny specjalista, a następnie Główny Analityk, w  
EGB Investments SA. Następnie, od 2006 roku do 2008 roku, związany z Centrum Obsługi 
Wierzytelności CROSS Sp. z o.o. gdzie, jako Dyrektor Biura Analiz i IT, odpowiadał za analizy i wyceny 
pakietów wierzytelności. Od 2008 roku, jako Doradca Zarządu w Midas SA, był m.in. członkiem 
zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie dwóch ofert publicznych tej spółki. Odpowiadał także 
za realizację obowiązków informacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Midas. W tym czasie, 
sprawował również funkcje w Zarządach spółek: Centernet S.A, Mobyland Sp. z o.o., a także 
brytyjskiego holdingu Xebra Ltd. 
 
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

 
Nie wykonuje. 
 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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 
 
Do kwietnia 2014 roku – Członek Zarządu – Centernet S.A. 
Do kwietnia 2014 roku – Członek Zarządu – Mobyland Sp. z o.o. 
Do lipca 2013 roku – Prezes Zarządu – Nova Capital Sp. z o.o. 
 
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 

 
Nie występują. 
 
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 

 
Nie występują. 
 



Informacje, 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 oraz nie jest. 
 
Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
 
Nie figuruje. 


