Wojciech Niesyto – Członek Rady Nadzorczej
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Wojciech Niesyto – Członek Rady Nadzorczej, 24.12.2024
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
2011-2012 Studia Podyplomowe - Inwestycje i Zarządzanie Projektami Wykorzystującymi
Odnawialne Źródła Energii (Uczelnia Łazarskiegoo)
2006-2007 Chartered Financial Analyst (CFA)
2005-2006 CEMS Master in International Management (Wirtschaftsuniversitat Wien)
2004-2006 Master of Science, Economics and Business Administration (NHH - Norwegian
School of Economics)
2000-2005 Magister na kierunku Finanse i Bankowość (Szkoła Główna Handlowa)
IX 2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej
(Smart Faktor S.A., Białystok)
VI 2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej
(Packhelp S.A., Warszawa)
VII 2016 – obecnie Partner Zarządzający
(Kogito Ventures ASI, Warszawa)
V 2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej
(Insignis TFI S.A., Warszawa)
VIII 2015 – VIII 2016 Business Development Manager
(Adiuvo Investments S.A. , Warszawa)
IX 2012 – V 2015 Zarządzający Portfelem Akcji
(Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Warszawa)
X 2011 – IX 2012 Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji
(Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Warszawa)
VII 2008 – X 2011 Analityk Akcji
(Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Warszawa)
IX 2006 – VII 2008 Makler Papierów Wartościowych
(UBS Investment Bank, Londyn)
I 2005 – XII 2005 Koordynator ds. Marketingu
(NHH, Bergen, Norwegia)
III 2005 – X 2005 Współprowadzący
(MIB Forum 2005, Bergen, Norwegia)
XII 2003 – II 2004 Praktykant w dziale audytu (PricewaterhouseCoopers, Warszawa)
c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla
emitenta.

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 nadal jest wspólnikiem
Insignis TFI S.A – 28.02.2015 - nadal, członek Rady Nadzorczej
Packhelp S.A. – 15.04.2020 - nadal, członek Rady Nadzorczej
Packhelp Spółka z o.o. - od 2019-06-13 do 2020-06-24 -Członek Organu Nadzoru
Punch Punk Games – 24.12.2024 - nadal, członek Rady Nadzorczej
Kogito Ventures sp. z o.o ASI s.k.a – nadal, Prezes Zarządu
Kogito Ventures sp. z o.o. 25.07.2018 – nadal, Prezes Zarządu, Wspólnik
KV Capital sp. z o.o. – 13.09.2016 - nadal, Prezes Zarządu, wspólnik
KV Capital 2 sp. z o.o. – 12.07.2017 - nadal, Prezes Zarządu, wspólnik
KV Capital 3 sp. z o.o. – 07.06.2018 - nadal, Prezes Zarządu
KV Capital 5 sp. z o.o. – 27.09.2018 - nadal, Prezes Zarządu
KV Capital 6 sp. z o.o. – 22.11.2018 - nadal, Prezes Zarządu
Tradeon S.A – 2019-11-28 - nadal, członek Rady Nadzorczej
Smart Faktor S.A. - 2019-09-16 - nadal, członek Rady Nadzorczej
Kogito Management sp. z o.o – od nadal, Prezes Zarządu
Kogito Partners sp. z o.o. – 15.09.2016 - nadal, Prezes Zarządu
Kogito Partners Spółka z o.o. s.k. 2016-09-15 – nadal Wspólnik
Lunching.Pl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - 2020-07-22 – nadal: Członek Organu
Nadzoru
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba
taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego,
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa
oraz nie orzeczono 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 nadzorczego,
Fundacja Food Forward w likwidacji – Członek Organu Nadzoru od 31.07.2019 r.
g) 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,
Wskazana osoba 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.

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

