
Życiorys  
 
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Pan Bartłomiej Denis-Świerszcz; 
Zajmowane Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej Infoscan S.A. od dnia 27.08.2021 r. 
Kadencja upływa w dniu 27.11.2021 r. 

 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Wykształcenie: 
 
Absolwent UMCS na wydziale Politologii specjalizacja Prawno - Ustrojowa 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Od 2004 r. prowadzi własna działalność gospodarcza pod nazwą Centrum Analiz Społeczno – 
Politycznych  „Kobryński” 

 
W styczniu .2006 r został Asystentem w Gabinecie Politycznym Wicepremier, Ministra Finansów Zyty 
Gilowskiej 
 
Od 04.2007 rozpoczął prace w Departamencie Logistyki i Administracji, Bank Gospodarstwa Krajowego: 
2007/17 - koordynowanie działań BGK w zakresie organizacji podróży służbowych pracowników 
2007/09 - wydział nieruchomości 
2009/12 - wydział majątku 
2012/14 - wydział zakupów  
2014/18 - wydział planowania i budżetu  
 
Od 2010 r. Wiceprezes Zarządu  Fundacji  Demokratycznej a od 2015 r. Prezes Zarządu Fundacji 
Samorządność i Demokracja 
 

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

znaczenie dla emitenta: 

 
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem 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: 

 
brak 

 
5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie 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 oraz wskazana osoba 
w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 



 
6) 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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 

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 

 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. (oprócz sprawowania 
funkcji prezesa zarządu w Movie Games Mobile S.A. – powiązanej osobowo z emitentem). 
 

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

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

  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


