Życiorys zawodowy
1.

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

imię i nazwisko: Tomasz Radwański
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 15 grudnia 2017 roku
2.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Przebieg pracy zawodowej: Tomasz M. Radwański
Tomasz Radwański od 2007 roku jest Dyrektorem Zarządzającym Hanseatic Capital, funduszu typu mezzanine oraz
reprezentuje fundusz Arco Capital w Europie Środkowej i Wschodniej. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w
branży finansów przedsiębiorstw oraz inwestycji.
Przed dołączeniem do Hanseatic Capital, pracował w Trinity Management, funduszu Private Equity, gdzie spędził pięć lat
jako Dyrektor odpowiedzialny za spółki portfelowe.
Od 1999 do 2002 pracował w Arthur Andersen Corporate Finance, gdzie był odpowiedzialny za wiele transakcji fuzji i
przejęć oraz usługi doradcze, zarówno dla klientów prywatnych, jak i publicznych. Jego specjalnością było doradztwo dla
firm z rynku energii i klientów bankowych.
W 1998 roku, Pan Radwański rozpoczął swoją karierę w jednej z największych kancelarii w Polsce - Domański Zakrzewski
Palinka, gdzie pracował prawie dwa lata jako prawnik koncentrujący się na podatkach i prawie handlowym. W tym czasie
Pan Radwański był zaangażowany w liczne finansowania i/lub doradztwo w transakcjach.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
3.

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

Pan Tomasz M. Radwański nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
4.

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,

Hanseatic Capital Poland Sp. z o.o. – Członek Zarządu
Hanseatic Finance Finland Oy – Dyrektor Zarządzający / Członek Zarządu
Hanseatic Capital Estonia OU – Dyrektor Zarządzający / Członek Zarządu
Hanseatic Capital Finland Oy – Dyrektor Zarządzający / Członek Zarządu
Hanseatic Finance Ou – Dyrektor Zarządzający / Członek Zarządu
Hunter 1 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik
EneGas Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik
Taggart Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Lynka Sp. z o.o. – Prezes Zarządu lub Członek Zarządu (nie pełni obecnie funkcji)
Pro-Plus Sp. z o.o. – Prokurent (nie pełni obecnie funkcji), wspólnik
5.

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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz M. Radwański nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz M. Radwański nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6.

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

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan
Tomasz M. Radwański pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
7.

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,

Pan Tomasz M. Radwański nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8.

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

Pan Tomasz M. Radwański nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

