FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA

Pan Jakub Sitarz – Członek 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
Jakub Sitarz Członek Zarządu, kadencja upływa 10.11.2019
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Jakub Sitarz posiada wykształcenie wyższe. Jest Absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Doświadczony
inwestor, przedsiębiorca branży IT oraz ekspert w dziedzinie nowych technologii, certyfikowany fachexpert
przez TÜV Thüringen. Założyciel oraz architekt systemów IT w takich spółkach jak LiveChat Software S.A. I
Domena.pl S.A.. Założyciel, Partner Zarządzający oraz ekspert IT w funduszach preeseed&seed I inkubatorach:
Internet Works Sp. z.o.o., Venture Incubator S.A., Inkubator Naukowo Technologiczny Sp.z.o.o.. Inwestor,
mentor biznesowy I technologiczny w ponad 30 projektach z obszaru innowacyjnych technologii. Działa w
branży capital I rynku nowych technologii od ponad 15 lat.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Pan Jakub Sitarz 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
LiveChat Software S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Venture Inc S.A. – Wspólnik, Wiceprezes (obecnie)
Inno-Gene S.A. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Best Capital sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Patent Fund S.A. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Venture Alfa Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (obecnie)
Agencja Rozwoju Innowacji S.A. - Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Pan Jakub Sitarz w ostatnich pięciu latach pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących w
następujących spółkach:
MSI Medical S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Europejski Fundusz Energii S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Hawira Sp. z o.o. – Członek Zarządu

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 Jakub Sitarz 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 Jakub Sitarz 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 Jakub Sitarz 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 Jakub Sitarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

