MARIUSZ NOWAK
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego (1999). Posiada ponad 15 letnie
doświadczenie zawodowe w pracy dla największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych,
sieci handlowych, firm telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych i urzędów
administracji centralnej. W latach 2004–2015 związany z firmą Infovide, potem Grupą
Kapitałową Infovide-Matrix S.A., gdzie pełnił min. funkcję Partnera odpowiedzialnego za sektor
bankowości i ubezpieczeń, funkcję Członka Zarządu Infovide-Matrix S.A., był także
Przewodniczącym Rady Nadzorczej CTPartners SA. oraz Członkiem Zarządu w DahliaMatic. Od
marca do grudnia 2016 roku, Prezes Zarządu Exorigo-Upos Sp. z o.o.
Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta:
Pan Mariusz Nowak nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne
znaczenie dla emitenta.

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:
Okres pełnienia funkcji:
Nazwa spółki:

Stanowisko:

Od:

Do:

03-2016

31-12-2016 Exorigo-Upos sp. z o.o.

Prezes Zarządu

05-2013

11-2015

Infovide – Matrix S.A.

Członek Zarządu

05-2013

11-2015

Dalhiamatic sp. z o.o.

Członek Zarządu

2014

2015

CT Partners S.A.

2008

2011

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

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:
Pan Mariusz Nowak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych
wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

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 dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Mariusz Nowak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

