Krzysztof Nowak
Członek Rady Nadzorczej
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:
Wykształcenie:




wyższe (kierunek: socjologia),
absolwent Podyplomowego Studium Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(kierunek: zarządzanie w opiece zdrowotnej),
w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:






od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności; w 1995 roku rozpoczął działalność na rynku
wierzytelności służby zdrowia – w ramach tej aktywności współpracował z BIG Bank Gdański,
BIG Bank SA - Millennium Bank SA, AmerBank SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, BRE
Bank Hipoteczny SA oraz Raiffeisen Centrobank SA - Raiffeisen Bank Polska SA,
wspomagał działania Banku Współpracy Europejskiej SA przy realizacji programu SOLARIS
(System Obsługi Lecznictwa Aktywnie Rozliczający Instytucje SPZOZ),
współzałożyciel call center obsługującego wierzytelności masowe m.in sektora
telekomunikacyjnego i komunikacyjnego oraz działającego w sektorze badań opinii publicznej
i rynku,
uczestnik wielu konferencji dotyczących finansów, zarządzania, restrukturyzacji,
przekształceń własnościowych firm oraz instytucji państwowych.

Ukończone kursy:






kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych organizowany przez
Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych
Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji (1991 r.),
seminarium „Giełdy pieniężno-towarowe: waluty, indeksy, towary” organizowane dla
Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych
w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji (1992 r.),
kurs dla Doradców Inwestycyjnych organizowany przez Międzynarodową Fundację Rozwoju
Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum
Prywatyzacji (1993 r.),
złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych
w Spółkach Skarbu Państwa przez Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa,
Studium Doradców Podatkowych organizowane przez Zespół Doradców Finansowych „TAX
AUDYTOR” Sp. z o.o., członka Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta:
Prezes Zarządu REMEDIS SA (spółka inwestycyjna notowana na rynku NewConnect).

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:
SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – członek rady nadzorczej (obecnie)
INC SA – członek rady nadzorczej (obecnie)
Dom Łomianki Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej (obecnie)
INC Wierzytelności SA – prezes zarządu (obecnie), były członek rady nadzorczej
Remedis SA – prezes zarządu (obecnie), akcjonariusz (obecnie)
GPPI SA – akcjonariusz (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 wystąpiły.
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.

