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Życiorys zawodowy Pana Tomasza Bartela 
 
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Imię i nazwisko: Tomasz Bartel 
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Brak 
Termin upływu kadencji: Czerwiec 2027 (5 lat) 
 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w specjalności Fizyka i Informatyka, a także 
Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie w specjalności Informatyka. Ukończył również studia 
podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie.  
 
Od ponad 25 lat związany z branżą IT. Przez wiele lat pracował jako specjalista a następnie na 
stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w firmach z grupy 500 największych przedsiębiorstw na 
świecie (Fortune 500) takich jak Cisco Systems, IBM oraz Riverbed. Posiada wieloletnie doświadczenie 
w budowaniu biznesu na rynkach krajowych i zagranicznych. Od czterech lat związany z Grupą Passus 
S.A. w ramach której odpowiada za rozwój i ekspansję na rynki Europejskie produktów i usług pod 
marką Sycope. W przeszłości zasiadał również w organach nadzorczych i zarządach spółek prywatnych 
jak również publicznych notowanych na rynku New Connect.  
 
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: 

 
1. Sycope Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Członek Zarządu (obecnie) 

 
 
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: 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Bartel nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 
oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu 
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lat Pan Tomasz Bartel nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo oszustwa. 
 
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: 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Bartel pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 
g) Informacje, 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: 

 
Pan Tomasz Bartel nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Pan Tomasz Bartel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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