
Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Piotr Kurczewski został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w dniu 3 
grudnia 2019 r. na okres wspólnej kadencji, która upływa w czerwcu 2024 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego, Katedra Finansów 
Międzynarodowych, kierunek ekonomia 

 Studia dzienne, magisterskie ukończone w 1995 r. 

 Association of Chartered Certified Accountants, Wielka Brytania, The Certified 

Diploma in Accounting & Finance, 2001 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

1991 – 1993 –  Coopers & Lybrand, Asystent 

1993 – 1997 – Energy Restructuring Group, Doradca 

1997 – 2000 – Enron Europe, Enron Capital & Trade, Londyn, Associate 

2002 – 2008 – VoxNet Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2008 – obecnie – DialCom24 Sp. z o.o., Prezes Zarządu 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy. 

 

d) 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: 

 

w okresie co najmniej ostatnich trzech lat przed złożeniem niniejszego oświadczenia, pełnił 
funkcję w organach zarządzających, następujących podmiotów i funkcje te pełni nadal: 
1) DIALCOM24 Sp. z o.o. (KRS:0000306513),  

2) OMXONE Sp. z o.o. (KRS: 0000667633), 

3) PAYPRO S.A. (KRS: 0000347935), 

4) YETIPAY SERVICES Sp. z o.o. (KRS:0000360259), 

5) YETIPAY Sp. z o.o. (KRS: 0000384458), 

6) MARMURY Sp. z o.o. (KRS: 0000643653), 

7) MS MINERALS Sp. z o.o. (KRS: 0000643630), 

8) „MARMUR" SŁAWNIOWICE Sp. z o.o. (KRS: 0000247754), 

9) CURRENCY ONE S.A. (KRS: 0000402723), 

10) SPECFILE PROJECT Sp. z o.o. (KRS:0000694508), 

 

w okresie co najmniej ostatnich trzech lat przed złożeniem niniejszego oświadczenia, pełni 
funkcję w organach nadzorczych następujących podmiotów i funkcje te pełni nadal: 
1) DOTPAY Sp. z o.o. (KRS: 0000700791),  

2) ECARD S.A. (KRS: 0000042304), 

 



w okresie co najmniej ostatnich trzech lat przed złożeniem niniejszego oświadczenia,  
pozostawał wspólnikiem/ akcjonariuszem następujących podmiotów  
1. i pozostaje nim nadal: 

1) DIALCOM24 Sp. z o.o. (KRS:0000306513),  

2) SONET Sp. z o.o. w likwidacji (KRS: 0000222204),  

3) „MARMUR" SŁAWNIOWICE Sp. z o.o. (KRS: 0000247754),  

4) MARMURY Sp. z o.o. (KRS: 0000643653), 

5) MS MINERALS Sp. z o. o. (KRS: 0000643630), 

6) OVIDIUS S.A. (KRS: 0000665220) 

7) VDM S.A. (KRS: 0000277384),  

8) PAPAYA Sp. z o.o. (KRS: 0000461529),  

2. i nim nie pozostaje  

1)PAYPRO S.A. (KRS: 0000347935), 

 

 

e) 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. 

 

f) 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: 

Nie dotyczy. 

 

g) 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. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Nie dotyczy. 


