
Michał Sosin - życiorys 

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

Michał Sosin, Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji: po zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 
2022 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie: 

1. WSB-NLU 
Bachelor of Arts in Business Administration (2004) 

2. DePaul University 
Master in Science – Information Technology (2006) 

3. WSB-NLU 
Studia podyplomowe – IT w Biznesie (2006) 

 
Przebieg kariery zawodowej: 

Doradztwo w zakresie rozwoju spółek technologicznych w ramach kilku organizacji (Między innymi Demium 
Startup S.L.) 
Sierpień 2009 r. – obecnie  

DocPlanner.com  
Head of Business Development 
Listopad 2016 r. - Lipiec 2019 r.  
Odpowiedzialny sprzedaż i rozwój na rynku europejskim i rynkach Ameryki Łacińskiej. 
 
James Hargreaves PM ltd.                               
Sierpień 2007 - marzec 2009 
Inżynier systemowy 

Comparex Sp. z o.o.                                               
Październik 2006 r. - czerwiec 2007 r. 
Inżynier Systemowy / Integrator Sprzętu i Oprogramowania 
 

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

Pan Michał Sosin nie wykonuje działalności poza emitentem, której to działalność ma istotne znaczenie dla 
emitenta. 

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, 

Pan Michał Sosin był członkiem organów zarządzających spółek Nobilitus Sp. z o.o. oraz Nobilitus Business 
Development Solutions Sp. z o.o. w okresie co najmniej ostatnich trzech lat. Obecnie Pan Michał Sosin nie pełni 
w wyżej wymienionych spółkach żadnej funkcji w organach ani nie jest w nich wspólnikiem. 

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, 



Pan Michał Sosin w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 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 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

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, 

Pan Michał Sosin był członkiem organu zarządzającego spółki Nobilitus Sp. z o.o., która to decyzją sądu 
rejestrowego została wykreślona z rejestru w dniu 2018/01/16. 

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, 

Pan Michał Sosin nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta konkurencyjnej 
w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej 
spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie 
prawnej jako członek jej organu. 

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

Pan Michał Sosin nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


