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Życiorysy zawodowe
Członków Rady Nadzorczej
4Mobility S.A.
powołanych do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2019 r.
1. Pan Sławomir Łabiga
L.p.

Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

a).

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została
powołana,

Sławomir Łabiga

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie oraz
studiów podyplomowych dla kontrolerów finansowych na Akademii
Leona Koźmińskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w
radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecnie student
MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

b).

Informacje

Członek Rady Nadzorczej 4Mobility SA
Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia za 3 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od
początku trwającej kadencji RN

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze
finansów i kontrolingu. Uczestniczył w wielu projektach, w tym IPO
PGE, konsolidacji Grupy PGE oraz integracji aktywów EDF.
Od 2015 roku, na stanowisku Starszego Kierownika Wydziału
Kontrolingu Grupy Kapitałowej, odpowiada za koordynowanie
procesu planowania finansowego, tworzenie prognoz finansowych,
przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania zarządu z
działalności grupy kapitałowej, raportowanie zarządcze oraz
administrowanie, rozwój i wdrażanie narzędzi informatycznych
wspierających kontroling.
c).

wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta

nie dotyczy

d).

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,

nie dotyczy

e).

informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat
dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, 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,
restrukturyzacji, 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 nadzorczej

nie dotyczy

g).

informacje, czy dana osoba prowadzi
działalność, która jest konkurencyjna w

nie dotyczy

Strona 2 z 4
L.p.

Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

Informacje

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

h).

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

nie dotyczy

2. Pan Tomasz Jarmicki
L.p.

Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

a).

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została
powołana,

Tomasz Jarmicki

b).

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Posiada wykształcenie wyższe techniczne z tytułem inżyniera oraz
wyższe ekonomiczne z tytułem magistra. W trakcie kariery
zawodowej w latach 1997 – 2019 pełnił funkcje zarządcze w
spółkach Polkomtel SA, Liberty Poland, Centernet oraz Grupie
Kapitałowej PGE S.A. Obecnie Dyrektor Departamentu Rozwoju i
Innowacji PGE S.A.

c).

wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta

nie dotyczy

d).

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,

PGE Nowa Energia Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, Prezes
Zarządu.

e).

informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat
dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, 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 został

f).

szczegóły wszystkich przypadków upadłości,
restrukturyzacji, 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 nadzorczej

brak

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

Informacje

Członek Rady Nadzorczej 4Mobility SA
Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia za 3 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od
początku trwającej kadencji RN

nie prowadzi
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Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

Informacje

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej

h).

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

3. Pan Kazimierz Więcek
L.p.

Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

a).

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została
powołana,

Kazimierz Więcek

b).

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. W trakcie kariery zawodowej pełnił między
innymi funkcje członka zarządu w w Glimcontrol sp. z o.o. (20002005), inżyniera utrzymania ruchu w Sobieski sp. z o.o. (20082009), dyrektora ds. operacyjno-handlowych w Uni-Agro (20162017). Obecnie Członek Zarządu PGE Nowa Energia sp. z o.o.

c).

wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta

nie dotyczy

d).

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,

PGE Nowa Energia Sp. z o.o. – Członek Zarządu.

e).

informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat
dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, 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,
restrukturyzacji, 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 nadzorczej

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

Informacje

Członek Rady Nadzorczej 4Mobility SA
Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia za 3 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od
początku trwającej kadencji RN

nie dotyczy
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Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

h).

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

Informacje

nie dotyczy

