Życiorysy - Venture INC ASI SA
Pani Anna Sitarz – Członek Rady Nadzorczej Venture Inc S.A.

1.
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Anna Sitarz Członek Rady Nadzorczej,
Termin upływu kadencji: 3 lata od dnia powołania
2.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Była Prezes Zarządu Inkubatora Naukowo-Technologicznego S.A i członek Rady Nadzorczej
AlgorTrade SA. Ukończyła Informatykę i Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej a także
Zarządzanie Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2009 roku zaangażowana w rozwój
projektów z sektora IT, ze szczególnym doświadczeniem w obszarze sprzedaży. Absolwentka
Wyższej Szkoły Bankowej, kierunek Zarządzanie sprzedażą Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
oraz Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie.
3.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pani Anna Sitarz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie
dla Emitenta.
4.
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
Inkubator Naukowo - Technologiczny sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Venture Inc S.A. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Patent Fund S.A. - Członek Rady Nadzorczej(obecnie)

Pani Anna Sitarz w ostatnich pięciu latach pełniła funkcje w organach zarządzających i
nadzorujących w następujących spółkach:
Algortrade S.A. - Członek Rady Nadzorczej
5.
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
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Sitarz nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz
nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
6.
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
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Anna Sitarz pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.
7.
Informacja, 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

Pani Anna Sitarz 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.
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pani Anna Sitarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Maciej Jarzębowski – Członek Rady Nadzorczej Venture Inc S.A.

1)
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Maciej Jarzębowski Członek Rady Nadzorczej,
Termin upływu kadencji: 3 lata od dnia powołania
2)
opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Maciej Jarzębowski studiował Zarządzanie i Organizację przedsiębiorstw na wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest założycielem Venture Inc SA, w której pełnił
funkcję Prezesa Zarządu.. Pan Maciej Jarzębowski jest ponadto założycielem takich spółek jak
Bankier.pl S.A., Internet Works sp. z o.o. oraz LIVECHAT Software sp. z o.o., w których pełnił funkcję
Prezesa Zarządu lub członka Rad Nadzorczych. W dotychczasowej historii pozyskiwał środki od
funduszy Venture Capital dla rozwijania szeregu projektów, zbudował od podstaw spółki, które
osiągnęły status podmiotu notowanego na GPW - Bankier S.A., Livechat Software S.A.. Przed
wprowadzeniem Livechat Software S.A. na rynek główny pozyskał inwestora strategicznego dla
LIVECHAT Software sp. z o.o. w postaci firmy GG Networks S.A. oraz uczestniczył w procesie
wprowadzania spółki Venture Incubator S.A. na rynek NewConnect. Posiada doświadczenie we
współpracy z takimi funduszami jak MCI Management, Capital Partners SA, bmp AG czy Tar Heel
Capital.
3)
wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pan Maciej Jarzębowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
4)
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
Venture Inc S.A. – Prezes Zarządu;
7ORDERS S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Best Capital sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Angels.pl sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Legal Open S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Livechat Software S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (obecnie)
Akcjonariusz Mototeam S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Patent Fund S.A. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)

Pan Maciej Jarzębowski w ostatnich pięciu latach pełnił funkcje w organach zarządzających i
nadzorujących w następujących spółkach:
Mobile Bross sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
Algortrade S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
MBF Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
Dydacto S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
MSI Medical S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
Cubeteam.com S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
Ardeo sp. z o.o. – Wspólnik Patent Fund SA – Wspólnik
5)
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
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Jarzębowski nie został skazany za przestępstwa
oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6)
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
Pan Maciej Jarzębowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w zlikwidowanej spółce Angels.pl
sp. z o.o. . Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Angels.pl sp. z o.o. w likwidacji w dniu 26
września 2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.
7)
informacja, 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
Pan Maciej Jarzębowski z 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)
informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Maciej Jarzębowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mariusz Ciepły – Członek Rady Nadzorczej Venture Inc S.A.

1)
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Mariusz Ciepły Członek Rady Nadzorczej,
Termin upływu kadencji: 3 lata od dnia powołania

2)
opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Prezes i założyciel LIVECHAT Software S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Założyciel i
Członek Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A. Współpracował z funduszem Capital Partners S.A.
Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach internetowych, współpracuje z największymi
instytucjami finansowymi w USA oraz Europie.
Przebieg kariery zawodowej:
w latach 2002 – 2004, praca w Livechat sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, na stanowisku
programisty,
w latach 2004 – 2007, praca w Livechat sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, na stanowisku Project
Managera,
w latach 2007 – 2009, pełnienie funkcji Członka Zarządu w LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we
Wrocławiu,
od roku 2010 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu LIVECHAT Software S.A. z
siedzibą we Wrocławiu.
3)
wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pan Mariusz Ciepły nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
4)
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
Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej
Time Solutions sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej
TimeCamp S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Brand 24 S.A. z siedzibą w Warszawie - Przewodniczący Rady Nadzorczej (obecnie)
Mototeam S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu, Wspólnik (obecnie)

W okresie ostatnich 5 lat, Mariusz Ciepły pełnił funkcje w organach zarządzających i
nadzorujących w następujących spółkach:
Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej.
Call Media sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej.
Dydacto S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej,
5)
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
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mariusz Ciepły nie został skazany za przestępstwa oszustwa
oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6)
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
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mariusz Ciepły pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.
7)
informacja, 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
Pan Mariusz Ciepły z 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)
informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Mariusz Ciepły nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Urszula Jarzębowska – Członek Rady Nadzorczej Venture Inc S.A.

1.
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Urszula Jarzębowska Członek Rady Nadzorczej,
Termin upływu kadencji: 3 lata od dnia powołania
2.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Urszula Jarzębowska posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła Uniwersytet
Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, gdzie pracę
magisterską obroniła w Katedrze Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw. W trakcie pracy
zawodowej ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controling w Wyższej Szkole
Bankowej we Wrocławiu oraz na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF)
na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 1999 roku związana z Internetem,
współzałożycielka serwisu domena.pl, uczestniczyła w budowie Portalu Finansowego Bankier.pl SA
od strony administracyjnej. W latach 2001-2006 księgowa Internet Works Sp. z o.o.. Od stycznia
2003 roku księgowa, następnie Dyrektor Finansowy, a obecnie Członek Zarządu LIVECHAT Software
S.A.
3.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pani Urszula Jarzębowska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.

4.
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
LiveChat Software S.A. – Akcjonariusz, Członek Zarządu (obecnie)
Venture Inc S.A. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Patent Fund S.A. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Koło Szkoły sp. z o.o. - Wspólnik (obecnie)

W okresie ostatnich 5 lat, Urszula Jarzębowska pełniła funkcje w organach zarządzających i
nadzorujących w następujących spółkach:
Dydacto S.A. Członek Rady Nadzorczej
5.
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
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Urszula Jarzębowska nie została skazana za przestępstwa
oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6.
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
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Urszula Jarzębowska pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego.
7.
Informacja, 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
Pani Urszula Jarzębowska 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.
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pani Urszula Jarzębowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Katarzyna Pawłowska - Członek Rady Nadzorczej
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Katarzyna Pawłowska - Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji: 3 lata od dnia powołania
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pani Katarzyna Pawłowska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Prawa
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Podyplomowych Prawa
Gospodarczego i Handlowego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Izby Adwokackiej
we Wrocławiu. Pani Katarzyna od 2013 roku prowadzi własną kancelarią adwokacką. Specjalizuje się

w prawie gospodarczym, cywilnym oraz karnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie
sporządzania i opiniowania umów oraz zakładania i przekształcania spółek prawa handlowego.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla Emitenta
Pani Katarzyna Pawłowska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
4. 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
Pani Katarzyna Pawłowska w ostatnich pięciu latach nie pełniła funkcji w organach zarządzających
i nadzorujących jakichkolwiek spółek.
5. 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
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Katarzyna Pawłowska nie została skazana za przestępstwa
oszustwa oraz nie orzeczono wobec niej sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. 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
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Katarzyna Pawłowska pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
7. Informacja, 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
Pani Katarzyna Pawłowska 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. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pani Katarzyna Pawłowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Joanna Alwin – Członek Rady Nadzorczej

1.
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Joanna Alwin, Członek Rady Nadzorczej,
Termin upływu kadencji: 3 lata od dnia powołania

2.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Joanna Alwin, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku
Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe na kierunku Podatki, w grupie Doradztwo

podatkowe.Od roku 2010 posiada swoją działalność, która zajmuje
rachunkowo-księgowymi. Obecnie dyrektor finansowa LiveChat Software S.A.

się

usługami

3.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pani Joanna Alwin nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.

4.
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
Venture Inc SA - Członek Rady Nadzorczej

5.
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
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Joanna Alwin nie została skazana za przestępstwa oszustwa
oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6.
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
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Joanna Alwin pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.

7.
Informacja, 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
Pani Joanna Alwin 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.
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pani Joanna Alwin nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Marcin Mańdziak – Członek Rady Nadzorczej Venture Inc S.A.

1)
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Marcin Mańdziak Członek Rady Nadzorczej,
Termin upływu kadencji: 3 lata od dnia powołania
2)
opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od 1999 r. związany z rynkiem wierzytelności. Początkowo współpracował z Kaczmarski Inkaso
(obecnie Krajowy Rejestr Długów). Następnie związany z M.W. Trade. Był założycielem i
długoletnim wiceprezesem Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. przekształconego w
M.W. Trade SA. Uczestniczył we wprowadzeniu spółki na giełdę. W 2007 roku M.W. Trade
zadebiutowało na rynku NewConnect, a w 2008 roku spółka jako pierwsza w historii przeniosła
akcje z rynku alternatywnego na rynek regulowany GPW. W 2010 roku z sukcesem sprzedał
posiadane akcje spółki M.W. Trade SA, które nabył Geting Holding SA. Zasiadał w Radzie
Nadzorczej Bio Med Investors SA.
3)
wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pan Marcin Mańdziak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
4)
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
Europejski Fundusz Medyczny S.A. - Prezes Zarządu (obecnie)
Ataraxia sp. z o.o. - udziałowiec, Członek Zarządu (obecnie)
LiveChat Software S.A. Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Inwestycja Domasław sp. z o.o. - Członek Zarządu, Wspólnik (obecnie)

W okresie ostatnich 5 lat, Marcin Mańdziak pełnił funkcje w organach zarządzających i
nadzorujących w następujących spółkach:
Bioavlee sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
Marka Invest sp. z o.o. Prezes zarządu
Led Light Energy sp. z o.o. udziałowiec
Karolina Warczak Mańdziak Marcin Mańdziak sp. jawna – wspólnik
5)
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
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Mańdziak nie został skazany za przestępstwa oszustwa
oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6)
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
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Mańdziak pełnił funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego.
7)
informacja, 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
Pan Marcin Mańdziak z 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)
informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Marcin Mańdziak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Sitarz – Prezes Zarządu Venture Inc S.A.

1)
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Jakub Sitarz Prezes Zarządu, kadencja upływa 3 lata od powołania
2)

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Jakub Sitarz posiada wykształcenie wyższe. Jest Absolwentem Politechniki Wrocławskiej.
Doświadczony inwestor, przedsiębiorca branży IT oraz ekspert w dziedzinie nowych technologii,
certyfikowany fachexpert przez TÜV Thüringen. Założyciel oraz architekt systemów IT w takich
spółkach jak LiveChat Software S.A. I Domena.pl S.A.. Założyciel, Partner Zarządzający oraz ekspert
IT w funduszach preeseed&seed I inkubatorach: Internet Works Sp. z.o.o., Venture Incubator S.A.,
Inkubator Naukowo Technologiczny Sp.z.o.o.. Inwestor, mentor biznesowy I technologiczny w
ponad 30 projektach z obszaru innowacyjnych technologii. Działa w branży capital I rynku nowych
technologii od ponad 15 lat.

3)
wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pan Jakub Sitarz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie
dla Emitenta.
4)
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

LiveChat Software S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Wspólnik (obecnie)
Venture INC ASI S.A. – Wspólnik (obecnie)
Venture INC ASI S.A. - Wiceprezes do 01.07.2019
Inno-Gene S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Agencja Rozwoju Innowacji S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Intelliseq sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

5)
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
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Sitarz nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz
nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
6)
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
Pan Jakub Sitarz pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Venture Alfa sp. z o.o. (obecnie w
likwidacji). Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Venture Alfa sp. z o.o. w likwidacji w dniu 26
września 2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.
7)
informacja, 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
Pan Jakub Sitarz 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)
informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Jakub Sitarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

