
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Tomasz Kurek  

Wiceprezes Zarządu 06.05.2014  –nadal 

Członek Zarządu od 27.06.2012 do 05.05.2014 r.  

Dyrektor Departamentu Inwestycji od 04.2009 r. do 26.06.2012 r.  

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Posiada wykształcenie wyższe (mgr)  ukończył Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe; Studium Podyplomowe w zakresie 

zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.  

Przebieg Kariery zawodowej: od 27.06.2012 Członek Zarząd Agencji Rozwoju Innowacji SA od IV 2009 

–VI 2012 Agencja Rozwoju Innowacji SA stanowisko : Dyrektor Departamentu Inwestycji;   XII 2004 – 

III 2009   Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie stanowiska: (III 2008 – II 

2009 Zastępca Dyrektora FRDL- CD, V 2007 – V 2008 Zastępca dyrektora projektu „Rodzic – 

Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego”, od XII 2004 Koordynator 

Partnerstwa Krajowego IW EQUAL „Rodzic – Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu 

wychowawczego” oraz pełnił funkcję Koordynatora współpracy Powiatu Wrocławskiego i Rejonu 

Żytomierskiego na Ukrainie;   VIII 2004 –30 VI 2005   Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Sp. z o.o.   stanowisko : Konsultant  ; VI 2003 – VII 2004 Biuro Doradztwa Europejskiego przy Polskim 

Towarzystwie Ekonomicznym, stanowisko: Konsultant.   

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 

nie dotyczy 

 

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 

 

Prezes Zarządu – Polska Agencja Komercjalizacji Technologii Sp.  z o.o. - nadal 

Udziałowiec– Solutions Bay Sp. z o.o. - nadal 

Członek Rady Nadzorczej ARICAPITAL SA – nadal  

 

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 

nie dotyczy 



 

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 

nie dotyczy 

 

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 dotyczy 

 

 

 
 

……………………………………… 
(podpis) 


