MARTIN OXLEY
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Martin Oxley jest absolwentem Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał
tytuł magistra z wyróżnieniem (Master’s MA Hons). Swoją karierę zawodową rozpoczął w
1992 roku i od pozycji specjalisty marketingu międzynarodowego a później dyrektora regionu.
Na kolejnych stanowiskach Prezesa Zarządu w przedsiębiorstwach dużej skali Martin
otrzymywał coraz większy zakres odpowiedzialności zawodowej jak również dziedzin
zarządczych włącznie z operacjami przemysłowymi . Martin jest charyzmatycznym liderem w
biznesie, który osiągnął sukces w wielu swoich przedsięwzięciach, w których niezbędna była
wizja biznesowa i determinacja w działaniu. Wielokrotnie potrafił wyprowadzić firmy o
spadających obrotach i wymagających restrukturyzacji na ścieżkę stabilnego i silnego wzrostu.
Na wczesnym etapie kariery zawodowej Martin prowadził działania na rynku Wlk. Brytanii a
później na rynkach międzynarodowych pracując dla przedsiębiorstw międzynarodowych ( tzw.
blue chip) o zasięgu regionalnym i globalnym działających na rynkach hi-tech i medycznych –
Roche, GSK, Bristol Myers Squibb, Polpharma SA, Pliva Krakow, Sanitas.
Martin ma unikalną umiejętność strategicznej analizy przedsiębiorstwa, wyznaczania celów i
sposobów osiągnięcia strategicznego rozwoju. Martin skupia wokół siebie profesjonalistów
podobnie jak on skupionych na celu i sukcesie przedsięwzięcia.
Martin jest laureatem wielu nagród za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju biznesu i sukcesu firm,
którymi zarządzał i które rozwijał. Był nominowany do rad doradczych wielu organizacji
pozarządowych w tym organizacji wsparcia biznesu i rozwoju młodych przedsiębiorców.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta
Kariera zawodowa Martina Oxley’a koncentrowała się na międzynarodowej ekspansji
przedsiębiorstw, którymi kierował. Te szczególne kompetencje i szerokie doświadczenie będą
bardzo przydatne dla emitenta, gdyż przedsiębiorstwo planuje w przyszłości silny rozwój
międzynarodowy.
Wielka Brytania reprezentuje globalny rynek usług handlu detalicznego, usług finansowych i
digitalizacji. Martin posiada wiedzę i zrozumienie specyfiki międzynarodowych kontaktów
handlowych w tych obszarach i może znacznie przyczynić się do nawiązania właściwych ,
prospektywnych relacji biznesowych emitenta.
Istotnym aspektem sukcesu w karierze zawodowej Martina jest umiejętność prowadzenia
relacji inwestorskich na najwyższym poziomie decyzyjnym i skali biznesu. Ta rzadka
kompetencja wnosi duża wartość na obecnym etapie rozwoju 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.
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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

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

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,
NIE PROWADZI
Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
NIE FIGURUJE

