Pan Tomasz Puźniak – Prezes Zarządu
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Tomasz Puźniak, Prezes Zarządu, termin upływu kadencji – 10.07.2015 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Magister ekonomii, Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu oraz anglojęzycznego, elitarnego, prowadzonego pod naukowym kierownictwem prof.
Krzysztofa Jajugi kierunku Master Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym zdobył w Grupie Wrocławskiego Domu Maklerskiego
S.A., gdzie w okresie grudzień 2007 - luty 2010 pracował w Dziale Rynku Pierwotnego. Od marca 2010
r. związany z Emitentem, gdzie sprawuje funkcję Dyrektora Działu Rynku Kapitałowego. Od
października 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2 kwietnia 2014 r. pełni funkcję Prezesa
Zarządu Emitenta.
Dotychczas w ramach wykonywanych zadań do jego obowiązków należało m.in.: koordynowanie
i nadzorowanie prac Działu Rynku Kapitałowego polegających na sporządzaniu prospektów emisyjnych
i dokumentów informacyjnych lub ich części, przygotowaniu oraz organizacji prac związanych
z przygotowywaniem prywatnej lub publicznej oferty papierów wartościowych, przygotowaniu
dokumentacji niezbędnej do złożenia w KNF, GPW i KDPW, a także badaniu, czy spełnione zostały
warunki dopuszczenia lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie. Zajmował się także przeprowadzaniem szkoleń z zakresu wypełniania
obowiązków informacyjnych, weryfikacją i doradztwem w zakresie raportów bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów oraz opracowywaniem interpretacji zasad funkcjonowania
instrumentów finansowych i klientów w alternatywnym systemie obrotu.
Odpowiadał również za przeprowadzanie zdarzeń korporacyjnych na rynku kapitałowym (walne
zgromadzenia, wypłata dywidendy, umorzenie/skup akcji własnych, split/resplit akcji, wypłata odsetek
z obligacji, itd.). Do jego kompetencji należało również dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Grupy
Emitenta w środowisku formalnoprawnym.
Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2471) i Certyfikowany Doradca ASO.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Przewodniczący Rady Nadzorczej Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A. (spółka stowarzyszona
z Emitentem).
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
Certus Capital S.A. – Prezes Zarządu – nadal, Wiceprezes Zarządu – nieaktualne.
Certus Capital S.A. – akcjonariusz – nieaktualne.
Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal.
Grupa Tatuaże sp. z o.o. – wspólnik – nadal.
Sarigato sp. z o.o. – wspólnik – nadal.
Blue Oak Advisory sp. z o.o. – wspólnik – nadal.

Wspólnik/akcjonariusz spółek publicznych lub niepublicznych – w zakresie podejmowanych własnych
decyzji inwestycyjnych.
5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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) informacja, 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.
8) informacja, 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, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

