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INFORMACJE DOTYCZĄCE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ THE DUST S.A. 

W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM DO PEŁNIENIA FUNKCJI W TYM ORGANIE W DNIU 08.06.2022 R. 

 

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Przemysław Federowicz 

Członek Rady Nadzorczej The Dust S.A. 

08.06.2027 r. 

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA na Franklin University (Wyższa Szkoła Bankowa).  

Pracował jako CIO (Dyrektor ds. IT) w takich firmach jak Militaria.pl, GrupaTravelplanet.pl SA czy Enovatis SA 

(właściciel portali Wakacje.pl i EasyGo.pl). W 2012 r. otrzymał wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2012 za projekty 

internetowe. Od 2013 r. Prezes Zarządu w spółce technologiczno-doradczej GoTechnologies sp. z o.o. Doradza 

m.in. funduszom typu Venture Capital i Private Equity w inwestycjach w spółki technologiczne oraz nadzoruje 

spółki kapitałowe jako przedstawiciel Rad Nadzorczych. Mentor m.in. w Startup Heroes. Partner w funduszu 

Brave VC. 

Autor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce historyczno-militarnej oraz IT/eComerce. 

Wykładowca m.in. na Akademii im. Leona Koźmińskiego. 

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

Nie dotyczy 

d) 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, 

2021 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Focus Garden sp. z o.o. 

2013 – obecnie   Właściciel i Prezes Zarządu GoTechnologies sp. z o.o. 

2022 – obecnie  Właściciel i Prezes Zarządu GoTechnologies Consulting sp. z o.o. 

2017 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Otwarty Rynek Elektroniczny SA (Marketplanet.pl) 

2018 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe SA 

2017 – 2018  Członek Zarządu White Summit sp. z o.o. 

2017 – 2018  Członek Zarządu Innovation Fund sp. z o.o. 

2017 – 2018  Członek Zarządu Indata IoT Labs sp. z o.o. 

2017 – 2018  Członek Rady Nadzorczej Indata Cities SA 

2017 – 2018  Członek Rady Nadzorczej Domenomania SA (obecnie Blockchain Lab SA) 

 



e) 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 

f) 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, 

Indata IoT sp. z o.o. w likwidacji 

g) 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 dotyczy 

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

Nie dotyczy 

 


