KAMIL GEMRA
WYSZCZEGÓLNIENIE

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko
Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja)
w ramach emitenta
Termin upływu kadencji, na jaką dana
osoba została powołana
2019
Warszawie

Studium pedagogiczne Szkoła Główna Handlowa w

2012 - 2015
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia
doktoranckie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, zakończone
otrzymaniem stopnia doktor nauk ekonomicznych
2009 - 2011 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia magisterskie, specjalizacja: finanse
przedsiębiorstw.
II–VI 2010
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Metody
Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych, studia podyplomowe
2006-2009
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia licencjackie, specjalizacja
bankowość inwestycyjna.

Pixel Crow Games S.A. od 03.2021 członek rady nadzorczej
Opis
kwalifikacji
zawodowego

i

doświadczenia

Movie Games S.A. – od 12.2019 członek rady nadzorczej
InnerLook Sp. z o.o. – od 03.2015 r. do 03.2021 r. - prokurent
InnerValue Sp. z o.o. - od 01.2015 r. 03.2021 r. – wiceprezes
zarządu
INC Rating – od 5.2020 r. – wiceprezes zarządu, od 7.2020 do
1.10.2020 r. prezes zarządu, agencja ratingowa

Dom Maklerski INC S.A. – od 11.2019 do 12.2020 r. – wiceprezes
zarządu
SmartFunds S.A. – od 8.2019 r. do 6.2020 r. – członek rady
nadzorczej platformy equity crowdfunding.
Partners & Ventures – od 1.2019 r. do 10.2019 r. wiceprezes
zarządu, autoryzowany doradca NewConnect i Catalyst
StockWatch.pl Sp. z o.o. - od 09.2012 r. do 06.2014 r. – menedżer
ds. rozwoju
Giełda Papierów Wartościowych - od 08.2011 r. do 09.2011 r.
stażysta w Dziale Rozwoju Rynku
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StockWatch.pl Sp. z o.o. od 09.2009 r. do 09.2012 r. analityk/redaktor portalu
Narodowy Bank Polski – Departament Operacji Krajowych - od
07.2009 do 07.2009 r. - praktykant
Dom Maklerski PKO BP – Wydział Rynków Kapitałowych, od
05.2009 r. do 06.2009 r. - praktykant

Należy wskazać działalność wykonywaną
przez osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta

Dom Maklerski INC S.A. – od 11.2019 do 12.2020 r. – wiceprezes
zarządu

Pixel Crow Games S.A. od 03.2021 członek rady nadzorczej
Movie Games S.A. – od 12.2019 członek rady nadzorczej
InnerLook Sp. z o.o. – od 03.2015 r. do 03.2021 r. - prokurent
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 wraz ze wskazaniem okresu
pełnienia funkcji

InnerValue Sp. z o.o. - od 01.2015 r. 03.2021 r. – wiceprezes
zarządu
INC Rating – od 5.2020 r. – wiceprezes zarządu, od 7.2020 do
1.10.2020 r. prezes zarządu, agencja ratingowa
Dom Maklerski INC S.A. – od 11.2019 do 12.2020 r. – wiceprezes
zarządu
SmartFunds S.A. – od 8.2019 r. do 6.2020 r. – członek rady
nadzorczej platformy equity crowdfunding.
Partners & Ventures – od 1.2019 r. do 10.2019 r. wiceprezes
zarządu, autoryzowany doradca NewConnect i Catalyst

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
Należy wskazać 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

Nie dotyczy
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Należy podać 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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

