ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

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

Imię i nazwisko : Raphaël Vieuxmaire
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
Termin upływu kadencji: 2023 rok

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Dyplomy :
Magister księgowości (finanse i rachunkowość)
Biegły rewident
Kwalifikacje :
Zarządzanie projektami i zespołem
Kompetencje księgowo-finansowe
MNG
Sektor MSP
Mergers and acquisitions
Negocjacja kredytów dla firm
Zakup firm
Tworzenie biznesplanów
Konsolidacje
Restrukturyzacja firm
International sales
Planowanie biznes strategii
Języki :
Francuski, polski, angielski
Doświadczanie zawodowe :
1997-1998 (15 miesięcy) : Zarządzanie firmą ochroniarską w Burkina Faso (30 pracowników)
1997-1998 (5 miesięcy) : Zarządzanie biurem księgowym (outsourcing 15 osób)
1999 (6 miesięcy) : księgowy w Biurze ekspertyz księgowych

1999 - dziś : Exco A2A Polska - księgowy, dyrektor, Członek Zarządu, Wspólnik (6 biur w Polsce,
140 pracowników). Sieć EXCO i KRESTON International

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Pan Raphaël VIEUXMAIRE nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

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

IDS Expert Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, do chwili obecnej,
Exco A2A Polska Sp. z o.o. – Członek Zarządu, do chwili obecnej,
RWL Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
Apti – Medic Sp. z o.o. – Członek Zarządu, do chwili obecnej,
Berto Polska Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
Corporate Advisors Poland Sp. z o.o. – Członek Zarząd, do chwili obecnej.

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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Raphaël VIEUXMAIRE nie został skazany za przestępstwo
oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Raphaël VIEUXMAIRE nie otrzymał sądowego zakazu
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego.

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

Brak

7. Informacje, 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 Raphaël VIEUXMAIRE nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do
działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pan Raphaël VIEUXMAIRE nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

