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

Paweł Rodowicz, Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji 22 grudzień 2026r.  

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Od czterech lat związany z grupą Hub.Tech S.A, dotychczas na stanowisku pełnomocnika 
zarządu ds. optymalizacji procesów organizacyjnych. Ukończył studia dzienne magisterskie 
ze specjalizacją zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz inżynierskie na kierunku 
informatycznym. Po studiach pozostał na uczelni (lata 2008-2015) realizując projekty 
informatyczne. Zarządzał zespołem ludzi od utrzymania usług IT. Dwa projekty zostały 
dostrzeżone i docenione przez firmy Cisco oraz EMC w kategorii innowacyjność roku. W obu 
projektach pełnił rolę głównego architekta. W latach 2015-2018 pełnił rolę architekta i lidera 
projektów wdrożeniowych dla amerykańskiej korporacji IBM z siedzibą we Wrocławiu. 
Realizował między innymi wdrożenia systemów bezpieczeństwa dla jednej z komisji Unii 
Europejskiej. W grupie Hub.Tech odpowiadał za kluczowe inwestycje w tym m.in. 
uruchomienie linii produkcyjnych oraz wdrożenie systemu IT klasy ERP. W ramach 
współpracy pomaga zespołom usprawniać organizację pracy między innymi poprzez 
automatyzację i wykorzystanie dedykowanych narzędzi.  
Poza wspomnianymi wyżej najistotniejszymi stanowiskami, można odnotować poza 
komercyjną działalność – uczestnictwo w organizacjach poza rządowymi czy też wspieranie 
projektów biotechnologicznych wykorzystując interdyscyplinarne kompetencje.  

 

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

Nie dotyczy. 

4) Wskazane 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  

Stars.Space S.A. – członek Rady Nadzorczej – od marzec 2021r. – nadal pełni funkcje. 

Inventionbio S.A. – członek Rady Nadzorczej – od grudzień 2021r. – nadal pełni funkcje. 

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 dotyczy. 

 

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 

Nie dotyczy. 

 

7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


