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:

Michał Lendzion

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 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomia oraz studiów
podyplomowych z zakresu naprawy i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Wykształcenie akademickie uzupełnione m.in.
międzynarodowym certyfikatem finansowym CIMA oraz certyfikatem specjalisty ds.
controllingu.
Wieloletnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej na stanowiskach specjalisty
oraz dyrektora zespołu biznesowego w Raiffeisen Bank Polska S.A.. Uczestnik staży i
projektów międzynarodowych oraz transakcji w obszarze finansowania
strukturyzowanego i restrukturyzacyjnego. Doświadczenie zdobyte w sektorze
finansowym oraz uzyskane kwalifikacje wykorzystuje w bieżącej działalności,
współpracując z właścicielami i zarządami przedsiębiorstw prywatnych. Aktualnie
realizuje zadania z obszaru nadzoru właścicielskiego, controllingu, oceny ryzyka i
opłacalności projektów inwestycyjnych oraz zarządzania płynnością finansową.
Dodatkowe doświadczenie w przygotowaniu planów naprawczych przedsiębiorstw w
kryzysie, biznesplanów oraz modeli finansowych. Osoba ceniąca otwartą komunikację,
zdecydowany leadership i profesjonalną atmosferę.
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Michał Lendzion 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 Michał Lendzion obecnie nie jest członkiem innych rad nadzorczych.

Pan Michał Lendzion w okresie ostatnich 3 lat nie pełnił roli członka rad nadzorczych w
innych spółkach.
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 Michał Lendzion nie został skazany za przestępstwo
oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat pan Michał Lendzion 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 Michał Lendzion 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 Michał Lendzion 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 Michał Lendzion 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”.

