KWESTIONARIUSZ OSOBY
W związku z pełnieniem funkcji w organach nadzorczych
Spółki Edison SA (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem)
skierowany do:
a) członków organów nadzorujących Spółki.

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko (pełniona
funkcja) w ramach emitenta

DANE OSOBOWE
Dominik Lipiec

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Zgodnie ze Statutem Spółki – kadencja zakończy się z
dniem odbycia walnego zgromadzenia

Termin upływu kadencji, na jaką

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni

dana osoba została powołana

pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej
WYKSZTAŁCENIE:
2010 – 2012 - AKADEMIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO
W WARSZAWIE, M.Sc. in International Business &
Management (in English) – 2 semestry
2008 – 2009 - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W
WARSZAWIE, Studium Podyplomowe z Bankowości i
Rynków Finansowych, Kwalifikacje z Makroekonomii,
Metod Badawczych, Inżynierii Finansowej – 2 semestry
2002 – 2005 - UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA

Opis kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego

WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Prawa i
Administracji, Administracja – Licencjat, Kwalifikacje
z dziedziny Prawa Cywilnego, Prawa
Administracyjnego, Prawa UE, Finansów Publicznych
KURSY I SZKOLENIA:
2014 – Podstawowe informacje o praniu pieniędzy oraz
identyfikacji klientów i typowaniu transakcji
typowanych i innych obowiązkach instytucji
obowiązkowej, zorganizowane przez Edukacja – Cisze
w Warszawie.
2014 - Kasjer walutowo – złotówkowy (Edukacja –
Cisze w Warszawie)
2012 – Ryzyka rynkowe w przedsiębiorstwie - CEFTA

WYSZCZEGÓLNIENIE

DANE OSOBOWE
01.2014 – obecnie WICEPREZES
Waluciarz.pl S.A.
09.2012 –12.2013 DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
D&L Investments
04.2012 – 07.2012 STARSZY DORADCA INWESTYCYJNY
Saxo Bank AS
09.2008 – 02.2012 Z-ca DYREKTORA
Rabobank Polska S.A.

Należy wskazać działalność
wykonywaną osobę poza
emitentem, gdy działalność ta ma

BRAK

istotne znaczenie dla emitenta
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

Waluciarz.pl SA – Wiceprezes Zarządu
Medapp SA – członek Rady Nadzorczej

pełni funkcje w organach lub jest
nadal wspólnikiem wraz ze
wskazaniem okresu pełnienia
funkcji
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

WYSZCZEGÓLNIENIE

DANE OSOBOWE

Należy wskazać czy w okresie
ostatnich 5 lat otrzymano sądowy
zakaz działania jako członek

NIE

organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa
handlowego
Należy wskazać szczegóły
wszystkich przypadków upadłości,
zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu

BRAK

do podmiotów, w których dana
osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub
nadzorczego
Należy podać informacje, czy dana
osoba prowadzi działalność, która
jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki
cywilnej lub osobowej albo

NIE

członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej
osoby prawnej
Należy podać informacje, czy dana
osoba figuruje w rejestrze
dłużników niewypłacalnych,

NIE

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 883.

Miejsce, data

podpis osoby wypełniającej ankietę

