Życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Imię i nazwisko: Damian Serafin
Stanowisko w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji: 31.12.2022 r.
Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Mgr ekonomii, Pomysłodawca i Współwłaściciel fabryki z akcesoriami meblowymi (cofounder, CEO DEXPRO), Właściciel DS Business Consulting, Vice prezes fundacji sportowej
Perfect Runner, wcześniej wieloletni Manager zarządzający budową struktury i rozwojem
sprzedaży na obszarze CEE w niemieckiej firmie Hettich.
•
•

Lipiec 2017 – obecnie
Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający DEXPRO S.C.
2002-2017
Hettich Germany, Hettich Polska, dywizja DIY Est Central Europe:
I.
2014-2017
International Sales Manager na teren CE
II.
2007-2014
National Sales Manager na teren Polski
III.
2002-2007
Przedstawiciel Handlowy na teren Polski

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:
Pan Damian Serafin nie wykonuje działalności, która miałaby 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:
Pan Damian Serafin w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie był członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w polskich spółkach prawa handlowego.

5) 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:
Pan Damian Serafin w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 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. Pan Damian Serafin nie otrzymał także w okresie
ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) 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:
Pan Damian Serafin w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka
organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości,
restrukturyzacji, likwidacji, lub w których powołano zarząd komisaryczny.

7) Informacja, 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 Damian Serafin nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.

8) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym:
Pan Damian Serafin nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

