FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ OD EMITENTA

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Krzysztof Górka, Prezes Zarządu Insider IR sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na Blue Oak
Advisory sp. z o.o.), kadencja na czas nieokreślony
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie doktorant w Katedrze Finansów na tymże Wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach pracy naukowej zajmuje
się badaniem procesów inwestycyjnych funduszy kapitałowych.
Autor ponad 100 publikacji naukowych i prasowych z zakresu inwestycji kapitałowych, rynków
giełdowych i finansów przedsiębiorstw. Prelegent szkoleń i konferencji związanych z rynkiem
kapitałowym i finansami przedsiębiorstw.
Doświadczenie zawodowe zdobywał Działach Ekonomicznych Ambasad Polskich w Londynie i
Dublinie, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Centrali Euro Bank S.A. Z Certus Capital związany
od 2009 r., gdzie odpowiada za obszar identyfikacji klientów, analiz i wycen, budowania strategii
pozyskiwania finansowania, przygotowania dokumentacji transakcyjnej i koordynowania procesu
wejścia kapitałowego inwestorów.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem oraz jego Grupą Kapitałową działalności, która
mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
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
Insider IR sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na Blue Oak Advisory sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
- nadal,
Certus Capital S.A. – akcjonariusz nadal,
Sarigato sp. z o.o. – wspólnik nadal.
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) 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
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 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, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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(podpis)

