
1). Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Paweł Wiechecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej (3 letnia kadencja do 2024 r.). 

2). Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Paweł Wiechecki ukończył studia magisterskie o specjalizacji Zautomatyzowane Systemy Sterowania na 

wydziale zarządzania Politechniki Kijowskiej. Jest również absolwentem podyplomowych studiów 

managerskich organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Akademie 

fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft (Akademia Liderów Biznesu) - Bad Harzburg. 

Posiada prawie 40-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w konsultingu związanym z zastosowaniem IT 

w biznesie. Pracował w największym domach softwarowych w Polsce - CSBI, ComputerLand, Infovide-

Matrix i Sygnity. Przez kilka lat był partnerem w Infovide-Matrix, gdzie zarządzał i rozwijał biznes związany 

z ERP. Odpowiadał za realizację jednych z największych projektów z wykorzystaniem technologii SAP w 

Polsce, m.in. w PGNiG i Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Od 2017 do 2020 roku był Członkiem Zarządu KBJ. Pełnił też funkcję prezesa ALBIT SOFTWARE Sp. z o.o. - 

spółki zależnej od KBJ S.A.. 

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

znaczenie dla emitenta, 

Nie dotyczy. 

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, 

ALBIT SOFTWARE Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, obecnie nie pełni, 

KBJ S.A. – Członek Zarządu, obecnie nie pełni. 

5). 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 

Nie karany. 

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, 

Nie dotyczy. 

7). 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 prowadzi takiej działalności, jak również nie jest wspólnikiem spółek cywilnych lub osobowych, jak 

również członkiem organów w spółkach konkurencyjnych względem KBJ S.A. 



8). Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

Nie. 


