
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA

Dariusz Kowalczyk-Tomerski – Wiceprezes Zarządu

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Dariusz Kowalczyk-Tomerski, Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji: 5 września 2027 r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Posiada 20-letnie doświadczenie w branży IT, budowy infrastruktury technicznej i jej utrzymania,

ze specjalizacją w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przez ostatnie 12 lat był prezesem TP Teltech

(Orange Polska), gdzie odpowiadał m.in. za budowę największych projektów Szerokopasmowych

FTTH oraz LTE i 5G. W latach 2009-11 był pełnomocnikiem Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Małopolskiego ds. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, dyrektora

Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego, a w okresie 2006-08 zajmował
stanowisko dyrektora Departamentu w Pionie Rynku Biznesowego Telekomunikacji Polskiej S.A.

Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a w przeszłości pełnił funkcje:

członka Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), członka Rady

Informatyzacji, oraz członka Zarządu Eris@ European Regional Information Society. Ukończył
Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, podyplomowe studia EMBA oraz

Zaawansowany Program Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma

istotne znaczenie dla emitenta

TP TELTECH Sp. z o.o. do 30.11.2022

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

TP TELTECH Sp. z o.o. 10.2010 - 2022 Prezes Zarządu

Telewizja Światłowodowa Kaszebe Sp. z o.o. 04.2022 - 08.2022

Interkam Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 04.2022 - 08.2022

5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub

przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października

2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa

obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie dotyczy.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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

Hawe Telekom Sp. z o.o. - Członek Rady Wierzycieli, 2018 - obecnie



7) 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.

8) 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.


