a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Jakub Nalej, Członek Zarządu, 30.06.2019 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Mobilum
2017 – obecnie
Dyrektor Techniczny i współzałożyciel. Mobilum to platforma i płatniczy token, który
bezpośrednio łączy dowolną kryptowalutę z dowolnym asetem finansowym, w szczególności z
kartami płatniczymi.
Macro Games SA
2016 – 2018
Początkowo project manager, później dyrektor techniczny i prokurent.
Spółka zajmująca się szeroko rozumianymi działaniami w grach komputerowych i esporcie
począwszy od developmentu po marketing.
Repozytoria Cyfrowe Instytutów Naukowych
2013 – 2016
Manager IT
Jedno z większych cyfrowych repozytoriów cyforywch na świecie. Projekt skupiał się na
digitalizacji i propagowaniu zbiorów naukowych Polskiej Akademii Nauk.
2013 – 2016
Administrator Systemów i Sieci
Administracja i codzienne wsparcie infrastruktury technicznej MiiZ PAN, oraz wsparcie
wewnętrznych aplikacji dla więcej niż 2000 użytkowników.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta,
Mobilum ltd, dyrektor techniczny
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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,

Macro Games SA 2017 – 2018 prokura, nieaktualne
e) 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
f) 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
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

