
Życiorys:  

Pan Andrzej Wyglądała  

a.) termin upływu kadencji: 

zatwierdzenie przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok  

b.) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1990 r.) radca prawny od 

1993 r. (Sąd Wojewódzki w Warszawie, Telekomunikacja Polska S.A., Hevelius Management Sp. z 

o.o., Richard Butler Sp. z o.o., kancelaria radcy prawnego Andrzej Wyglądała) 

c.) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta: 

nie wykonuje  

d.) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, była pełniona funkcja członka organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy nadal są pełnione funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

Industrial Center 8 Sp. z o.o., Industrial Center 12 Sp. z o.o. Industrial Center 27 Sp. z o.o., Industrial 

Center 12 Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Industrial Center 12 Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka 

komandytowa, Hummingbird 5 Sp. z o.o., Hummingbird SCSp., Emtel Polska Sp. z o.o., KROSNO 

S.A. w upadłości likwidacyjnej  

e.) informacje na temat prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa oszustwa w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat został 

wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego: 

nie 

f.) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których były pełnione funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego: 

nie 

g.) informacje czy jest prowadzona działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz czy jest Pan/Pani wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej: 

działalność nie jest konkurencyjna, nie jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani 

osobowej , nie jestem członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej 

h.) podanie informacji, czy Pan/Pani figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

nie figuruje 

 


