
 

Kwestionariusz osobowy 

w związku z pełnieniem funkcji osoby nadzorującej w 
Spółce InteliWise S.A. („Emitent”) 

 

(zgodnie z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) 

 

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

 

Pani Taru Mäkinen 

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej InteliWise S.A.  

Inne funkcje pełnione w ramach emitenta: Brak  

Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat; 
upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe emitenta 
za 2023 rok 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego:  

 

ur. 1975, BSc Econ (Finanse i rachunkowość), MBA 
(Finanse) 

Dyrektor Finansowy Efecte Oyj od grudnia 2019 

Efecte Plc 2018-2019: Kontroler grupy 

Timecap 2017-2018: Dyrektor Finansowy 

Schneider 2016-2017: Finansowy Partner Biznesowy 

Maillefer 2015-2016: Kontroler Grupy i Kontroler 
Obszaru Biznesowego 

Pöyry 2008-2015: Business Area Controller, kierownik 
finansowy Szwecji i Norwegii, inne role kierownicze 

 

 

 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez 
daną osobę̨ poza emitentem, gdy działalność́ 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 

Personal Data Form 

in connection with his/her capacity as a supervising 
person at the InteliWise S.A. (the "Issuer") 

 

(according to §10 section 20 of Appendix No. 1 to the  
"Current and periodic information provided in the 
alternative trading system on the NewConnect 

market" Alternative Trading System Regulation) 

 

 

1. First name, surname, position(s) held within 
the issuer and the date of expiry of the term of 
office for which the person was appointed: 

 

Mrs. Taru Mäkinen  

Function: Member of the Supervisory Board of 
InteliWise S.A.  

Other functions held within the issuer: None.  

The joint term of office of the Supervisory Board is 5 
years, will expire on the date of the General Meeting 
approving the issuer's financial statements for 2023 

 

2. Description of qualifications and work 
experience: 

 

b. 1975, BSc Econ (Finance and accounting), MBA 
(Finance)  

Chief Financial Officer Efecte Oyj since December 
2019 

Efecte Plc 2018-2019: Group Controller 

Timecap 2017-2018: CFO 

Schneider 2016-2017: Finance Business Partner 

Maillefer 2015-2016: Group Controller and Business 
Area Controller 

Pöyry 2008-2015: Business Area Controller, 
Sweden and Norway Finance Lead, other 
managerial roles 

 

 

3. Indication of the activity performed by the 
person̨ other than the issuer where that activity is 
of material significance to the issuer: 

does not concern 

 

4. Identification of all commercial law companies 
in which the person has been, for at least the last 
three years, a member of the management or 



 

organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba 
nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 
wspólnikiem:  

 

nie dotyczy 

 

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 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. Informację, czy dana osoba prowadzi 
działalność́, 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 

 

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 dotyczy 

 

supervisory bodies or a shareholder/partner, 
indicating whether the person is still a member of 
the bodies or still a shareholder/partner: 

 

does not concern 

 

 
5. Information on whether, in the last five years, a 
person has been sentenced by a final judgment 
for offences referred to in Art. 18 § 2 of the Code 
of Commercial Partnerships and Companies or 
offences referred to in the Act on Trading, the Act 
on Offerings or the Act of 26 October 2000 on 
Trade Exchanges, or for analogous offences 
under foreign law, and whether such person has 
been disqualified by a court from acting as a 
member of management or supervisory bodies in 
commercial companies within the last five years: 

 

does not concern 

 
 

6. Details of any cases of bankruptcy, 
restructuring, establishing a board of 
commissioners a or liquidation within a period of 
at least the last five years with regard to entities 
for which the person concerned has held a 
position as a member of the management or 
supervisory body: 

does not concern 

 
7. Information as to whether the person is 
engaged in activities which are competitive with 
those of the issuer and whether the person is a 
partner in a competitive partnership or company 
or a member of a body of a company or a member 
of a body of any competitive legal entity: 

 

does not concern 

 

 
8. Information as to whether a person is listed in 
the register of insolvent debtors kept pursuant to 
the Act of 20 August 1997 on the National Court 
Register: 

 
does not concern 


