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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Wojciech Brzeski, członek Rady Nadzorczej (3 letnia kadencja do 2024 r.). 

2). Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wojciech Brzeski ukończył studia magisterskie o specjalności Miernictwo na Wydziale Elektrycznym na 

Politechnice Warszawskiej. Posiada 41 lat doświadczenia zawodowego, w tym 25 lat w zarządzaniu spółką. 

Wziął udział w projektach dla największych polskich i międzynarodowych firm, dysponuje przekrojową 

wiedzą z zakresu inżynierii komputerowej i wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami 

konstrukcyjnymi. W latach 1970-1971 pracował w FSO, a następnie od 1971 do 1986 roku MERA-FMiK w 

Warszawie jako główny konstruktor. Jest autorem kilku patentów z zakresu rozwiązań w dziedzinie 

układów cyfrowych i analogowych, a także jednym z wybitnych konstruktorów fabryki ERA, gdzie jego 

udziałem było opracowanie i wdrożenie komputerowych pamięci dyskowych i sterowników dysku. 

Aktualnie jest współwłaścicielem spółki Compart-Market, gdzie pracuje jako dyrektor zarządzający, 

prowadząc prace konstrukcyjne i wdrożeniowe z zakresu informatyki. 

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, 

a. Compart Spółka z o.o. właściciel 33% udziałów, Prezes Zarządu Spółki, 

b. Compart Market Spółka Jawna, wspólnik 50%. 

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. 
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