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
Jarosław Gil, Wiceprezes 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 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk
Ekonomicznych oraz na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki
i Finansów.
W listopadzie 2009 r. uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do
wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr 2303). Od listopada 2011 r. posiada
Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu (nr 27). Uczestniczył w wielu transakcjach oraz
doradzał w ramach usług Autoryzowanego Doradcy. Specjalista w zakresie obowiązków
informacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect. Wielokrotny uczestnik konferencji oraz
szkoleń organizowanych m.in. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
Komisję Nadzoru Finansowego. Posiada także kwalifikacje oraz praktyczne umiejętności w zakresie
ewidencji księgowej na poziomie samodzielnego księgowego.
Z Grupą Kapitałową Certus Capital S.A. związany od kwietnia 2010 r., w której w ramach w Działu
Rynku Kapitałowego odpowiedzialny jest za: sporządzanie prospektów emisyjnych i dokumentów
informacyjnych lub ich części, organizację prywatnej lub publicznej oferty papierów
wartościowych, przygotowaniu dokumentacji na potrzeby 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 obrotu. Przeprowadza również szkolenia
z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect,
weryfikuje i doradza w zakresie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów oraz funkcjonowania instrumentów finansowych i klientów w alternatywnym systemie
obrotu.
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.) – Wiceprezes
Zarządu - 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)

