
Roman Durka - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

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

Roman Durka, przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja Pana Romana Durki kończy 
się 06 lipca 2021 r. 
 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

25 lat doświadczenia na rynku IT. Doświadczenie zdobywał w takich firmach jak IBM, Dell, Nortel, 
Fujitsu czy Kapsch. Uzyskał status jednego z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych liderów na 
rynku ICT. Z sukcesem restrukturyzował firmy przywracając zyskowny wzrost. Odpowiadał za 
wdrożenie wielu (w tym największych w Polsce) projektów na rynku publicznym, bankowo-
finansowym, telekomunikacyjnym i energetycznym. Wychował wielu managerów odnoszących 
sukcesy w biznesie. 
 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 

Umowa o świadczenie usług z ABC Data S.A. 
 
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: 

COO Mellon Poland 
Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A. 
Prezes Zarządu Kapsch Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Runicom S.A. 
Prezes Zarządu Fujitsu Technology Solutions 
Prezes Zarządu Nortel Networks  
Prezes Zarządu Clearwire Poland 
Prezes Zarządu Dell Poland 
Zastępca Dyrektora Generalnego IBM Polska 
 

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: 

n/d 
 
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: 

n/d  

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 
 
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 


