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a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają
po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Przedsiębiorca i ekspert z zakresu strategii biznesowych, marketingowych, komunikacji reklamowej i
brandingu. Jacek Sadowski to twórca ponad 160 nowych, wprowadzonych na rynek marek. Autor i
współautor strategii dla wiodących polskich marek z rynku m.in.: FMCG w tym szczególnie rynku
spożywczego, nieruchomości, motoryzacyjnego, paliwowego, finansowego oraz projekty terytorialne
i społeczne. W portfolio firmy znajduje się ponad tysiąc aktywności marketingowych i handlowych
rozliczonych z wyniku. Bogate doświadczenie Jacka Sadowskiego to m.in.: PKN Orlen strategia
korporacyjna, W.Kruk, Kamis, Bakom, Ludwik, Grześki, Tygodnik Wprost, Radio Zet, kilkadziesiąt
marek spożywczych z różnych kategorii – mleko (Białe, Hej, Ale Mleko), soki (Karotka), przyprawy
(Kamis), słodycze (Wawel, Grześki, Mieszko, Zozole, Jutrzenka), jogurty (Bakoma Twist, Bakuś), woda
(Jurajska), Polmak – Tradycyjny z Ludwina i wiele innych.
Jacek Sadowski jest również silnie zaangażowany w marketing terytorialny, który jest dyscypliną
naturalnie skorelowaną z potrzebami mieszkańców, a co za tym idzie i konsumentów. Poszukiwania
potencjału wzrostu zaowocowały Strategią dla miast: Gdańsk, Łódź, Radom oraz województwa
podkarpackiego, województwa pomorskiego i województwa śląskiego. Warto wspomnieć o kampanii
makroregionu Polska Wschodnia, skierowanej do inwestorów zagranicznych, na całym świecie - jako
jedyna kampania polskiej agencji w historii - została doceniona przez najbardziej opiniotwórcze
światowe czasopisma i portale ekonomiczne - Business Insider, Slate, the Altantic oraz Adweek.
Wiedzą dotyczącą budowania silnych marek i strategii marketingowych Jacek Sadowski dzielił się ze
studentami m.in. na : Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym i
Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, UniwersytetemWarszawskim i Katowicką Szkołą Filmową.

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta:

nie jest wykonywana

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

AGENCJA WYDAWNICZO - REKLAMOWA "WPROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek rady
SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek zarządu, wspólnik (obecnie)
FUNDACJA DAJESZ PRACĘ.PL Członek zarządu, Członek rady (obecnie)
SUENO SURF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wspólnik (obecnie)

e) 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:



Nie dotyczy

f) 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:

Nie dotyczy

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:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też 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:

nie figuruje


