Życiorys zawodowy - Członek 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:

Marek Smogór

zajmowane stanowisko:

Członek Rady Nadzorczej

inne funkcje pełnione
w ramach Emitenta:

brak

termin upływu kadencji:

28.02.2026 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od niemal 20 lat zajmuje
stanowiska w zarządach spółek prawa handlowego oraz od kilku lat także w radach
nadzorczych kilku spółek (z szeroko rozumianego zakresu mediów elektronicznych).
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu działalności spółek
m.in. z branży: deweloperskiej, handlowej, tekstylnej, mediów.
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Marek Smogór 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
Pan Marek Smogór obecnie jest członkiem rad nadzorczych w spółkach:
- BABACO.TV S.A.
- INWESTORZY.TV S.A.
- PMI CAPITAL ASI S.A.

Pan Marek Smogór w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę członka rad nadzorczych w
spółkach:
- BABACO.TV S.A.
- INWESTORZY.TV S.A.
- PMI CAPITAL ASI S.A.
Pan Marek Smogór obecnie jest członkiem władz w spółkach:
- od 02.2021 do nadal - Prezes Zarządu EVE CAPITAL ASI Sp. z o.o.
- od 02.2021 do nadal – Wspólnik EVE CAPITAL ASI Sp. z o.o.
- od 12.2019 do nadal – Prezes Zarządu REZYDENCJA WINIARY Sp. z o.o.
- od 04.2019 do nadal – Prezes Zarządu PIATKOWSKA103 Sp. z o.o.
- od 10.2018 do nadal – Prezes Zarządu SIELSKA 14 Sp. z o.o.
- od 11.2018 do 12.2020 – Wspólnik SIELSKA 14 Sp. z o.o. spółka komandytowa
- od 10.2018 do nadal – Prezes Zarządu BOSA 7 Sp. z o.o.
- od 11.2018 do nadal – Wspólnik BOSA 7 Sp. z o.o. spółka komandytowa
- od 11.2014 do nadal – Prezes Zarządu ATRIUM GRUNWALD Sp. z o.o.
- od 07.2014 do nadal – Prezes Zarządu NATIVO KIDS Sp. z o.o.
- od 08.2014 do nadal – Wspólnik NATIVO KIDS Sp. z o.o. spółka komandytowa

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 Marek Smogór nie został skazany za przestępstwo
oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat pan Marek Smogór 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
podmiotu, w którym pan Marek Smogór pełnił funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego. Pan Marek Smogór jest likwidatorem spółki ATRIUM GRUNWALD Sp.
z o.o. spółka komandytowa (od 03.2019).
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 Marek Smogór nie prowadzi działalności konkurencyjnej 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 Marek Smogór nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
--Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”.

