FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA

Pan Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu Venture Inc S.A.
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Maciej Jarzębowski Prezes Zarządu, kadencja upływa 10.11.2019
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Maciej Jarzębowski studiował Zarządzanie i Organizację przedsiębiorstw na wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Venture
Incubator S.A., której jest założycielem. Pan Maciej Jarzębowski jest ponadto założycielem takich
spółek jak Bankier.pl S.A., Internet Works sp. z o.o. oraz LIVECHAT Software sp. z o.o., w których
pełnił funkcję Prezesa Zarządu lub członka Rad Nadzorczych. W dotychczasowej historii pozyskiwał
środki od funduszy Venture Capital dla rozwijania szeregu projektów, zbudował od podstaw spółki,
które osiągnęły statut podmiotu notowanego na GPW - Bankier S.A., Livechat Software S.A.. Przed
wprowadzeniem Livechat Software S.A. na rynek główny pozyskał inwestora strategicznego dla
LIVECHAT Software sp. z o.o. w postaci firmy GG Networks S.A. oraz uczestniczył w procesie
wprowadzania spółki Venture Incubator S.A. na rynek NewConnect.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Pan Maciej Jarzębowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć 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
Venture Inc S.A. – Prezes Zarządu; 7ORDERS S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Best Capital Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Crowdcube Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Legal Open S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Livechat Software S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Akcjonariusz; Mototeam S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Patent Fund S.A. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Pan Maciej Jarzębowski w ostatnich pięciu latach pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących w
następujących spółkach:
Mobile Bross Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
Algortrade S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
Centurion Finance S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Europejski Fundusz Energii S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
IPO S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
MBF Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
Perma-Fix Medical S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Dydacto S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
MSI Medical S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
Cubeteam.com S.A. - Członek Rady Nadzorczej;

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
Call Media sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej;
Ardeo sp. z o.o. – Wspólnik Patent Fund SA – 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 Maciej Jarzębowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa
oraz nie orzeczono 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej Jarzębowski pełnił funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego.
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 Maciej Jarzębowski z 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.
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 Maciej Jarzębowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

