Strona 1 z 5

Życiorysy zawodowe
Członków Rady Nadzorczej
4Mobility S.A.
powołanych do pełnienia funkcji Członków Zarządu w dniu 16.07.2019 r.
1. Pan Przemysław Jaciubek
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,

Przemysław Ziemiowit Jaciubek

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
(1996r.), od roku 2003 r. posiada tytuł radcy prawnego.

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

01.1997 – 08.2007 zatrudniony w Opoczno S.A., w tym od 2003 r.
jako radca prawny.
08.2007 – 12.2017 radca prawny w ramach indywidualnej
kancelarii
08.2009 – 02.2010 radca prawny w Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii w Opocznie
02.2010 – 10.2017 zatrudniony w PGE Energia Odnawialna S.A.
10.2017 – obecnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A.
Członek Rady Nadzorczej AB Dvarcioniu keramika w Wilnie
(04.2005 – 11.2006), Członek Rady Nadzorczej ENBUD sp. z o.o.
w Czymanowie (05.2012 – 12.2013). Od 12.2017 Członek Rady
Nadzorczej Elbest Security sp z o.o. w Bełchatowie.
c).

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

Nie występuje.

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,

Od 12.2017 Członek Rady Nadzorczej Elbest Security sp z o.o. w
Bełchatowie. Pełni obecnie funkcję.

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 skazany za jakiekolwiek przestępstwa.

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 pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego
w takich podmiotach w okresie ostatnich pięciu lat.
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Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

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

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 prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności emitenta; nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

2. 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 dnia
powołania

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

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

Informacje

organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego

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

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

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

nie dotyczy

nie dotyczy

3. Pan Tomasz Malinowski
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 Adam Malinowski

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Magister, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2003r);

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

biegły rewident,
Chartered Financial Analyst („CFA”)
2002-2005 Deloitte Audyt Sp. z o.o. Starszy Konsultant
2005-2010 PwC Polska Sp. z o.o. Starszy Manager
2010-obecnie TS Partners Sp. z o.o. Partner
2012-obecnie Tomasz Malinowski Doradztwo Finansowe
Działalność gospodarcza
c).

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

Oświadczam że moja podstawowa działalność nie ma istotnego
znaczenia dla Emitenta

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,

Elemental Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej Pełni obecnie
funkcję
4Mobility S.A. Członek Rady Nadzorczej Pełni obecnie funkcję
TS Partners Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec Pełni obecnie
funkcję
TS Partners Sp. z o.o. Sp. K. Członek zarządu, komandytariusz
Pełni obecnie funkcję
TSP Wyceny Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec Pełni
obecnie funkcję
TSP Audyt Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec
Fundacja Piąty Element Członek Rady Nadzorczej
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Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

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

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

nie

4. Pan Rafał Szalc
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,

Rafał Szalc

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2011 – obecnie GSW LEGAL Grabarek Szalc i Wspólnicy Sp.k –
partner zarządzający

b).

Informacje

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

2010 – 2011 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Szalc – radca
prawny
2008 – 2010 Kancelaria Prawna Grynhoff, Woźny i Wspólnicy
Sp.k. – aplikant radcowski, następnie radca prawny
c).

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

Pan Rafał Szalc nie wykonuje poza Emitentem działalności, która
mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

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,

GSW LEGAL Grabarek Szalc i Wspólnicy Sp.k – obecnie;
GSW Advisory Sp. z o.o. – obecnie;
WORKOS Sp. z o.o. – obecnie;
Prime Minerals S.A. – obecnie;
MTTC Poland Sp. z o.o. – 16.01.2019 r. – 31.01.2019 r.

e).

informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat
dana osoba została skazana prawomocnym

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Szalc nie został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18
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Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

Informacje

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

§ 2 Kodeksu spółek handlowych, ani za przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie o giełdach, ani za
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

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

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości,
restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Szalc pełnił funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego

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

h).

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

L.p.

Pan Rafał Szalc nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna
w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
osoby prawnej.

Pan Rafał Szalc nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

