Andrzej Baranowski – wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Wiek: 39 lat
Andrzej Baranowski ma wykształcenie wyższe – w 1998 r. ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (kierunek Finanse i bankowość, specjalizacja bankowość) uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii.
W 1999 r. ukończył Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych na Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu.
Przebieg kariery zawodowej Andrzeja Baranowskiego:
2008 – nadal
Emitent – wiceprezes Zarządu ds. finansowych;
2002 –2008
Emitent – dyrektor Finansowy Emitenta (2007 – 2008 prokurent);
2004 – nadal
własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa finansowego (obecnie bez przychodów);
2000 –2002
Emitent – wiceprezes Zarządu ds. finansowych;
2000
Emitent - prezes Zarządu;
1999 –2000
Emitent – członek Zarządu;
1998 –1999
Zakład Poligraficzny „BSC” s.c. – specjalista ds. controlingu.
Oprócz wyżej wymienionych, Andrzej Baranowski nie pełni oraz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat, funkcji członka organu
administracyjnego, zarządzającego oraz nadzorczego.
Andrzej Baranowski posiada 1000 szt. akcji Emitenta.
Andrzej Baranowski jest aktywnym inwestorem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym jego
zaangażowanie w kapitale zakładowym spółek publicznych nie przekracza, ani nie przekraczało w okresie ostatnich pięciu
lat, 5%. Oprócz faktu posiadania akcji spółek publicznych Pan Andrzej Baranowski nie jest oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie
posiadał udziałów w spółkach osobowych i kapitałowych.
Działalność prowadzona przez Andrzeja Baranowskiego w zakresie doradztwa finansowego, nie jest działalnością
konkurencyjną dla działalności Emitenta.
Według złożonego oświadczenia, Andrzej Baranowski:
•
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września
2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia go
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe
i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.);;
•
posiada pełną zdolność do czynności prawnych (art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych);
•
nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.);
•
w okresie pięciu lat poprzedzających nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w
art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz
nie orzeczono pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28
lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.);
w okresie pięciu lat poprzedzających nie pełnił funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie
pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości,
zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości

