Życiorys zawodowy
(zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO „Dokument Informacyjny" w związku z § 3
ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect").
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Andrzej Przewoźnik, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji - 25 czerwca 2022 r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie wyższe - dyplom magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i
Studiów Regionalnych w 1989 roku. Licencja maklera papierów wartościowych nr 533 wydana 21
kwietnia 1994 r.
Przebieg pracy zawodowej:
1994-2000 Dom Maklerski BGK S.A. (do 1995 pod nazwą Biuro Maklerskie Kant IMM) - makler
papierów wartościowych, od 1995 kierownik działu rynku wtórnego, od 1996 Wiceprezes
Zarządu, od 1999 p.o. Prezesa Zarządu.
2000-2003 Dom Maklerski Polonia Net S.A. - makler papierów wartościowych, Dyrektor oddziału
warszawskiego
2005-2015 Capital Partners S.A. - Dyrektor inwestycyjny
2005-nadal Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (do 2018 Dom Maklerski Capital Partners S.A.) makler papierów wartościowych, 2005-05.2020 Prezes Zarządu
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla Emitenta:
W mojej ocenie żadna z wykonywanych przeze mnie działalności nie jest konkurencyjna w stosunku
do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
d) 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:
W ciągu ostatnich trzech.lat:
1. Byłem i nadal jestem członkiem organów nadzorczych w następujących spółkach prawa
handlowego:
Procad S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Byłem i nadal jestem wspólnikiem 2E Investments Limited (Cypr).
3. Do 31 V 2020 r. byłem członkiem organu zarządzającego w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. Prezesem Zarządu.
4. Do 23 X 2017 byłem wspólnikiem AP Doradcy sp. z o.o.
5. Od 6 IX 2018 do 26 III 2019 byłem członkiem organu nadzorczego (Rady Nadzorczej) w Finhouse
S.A. w restrukturyzacji.
Z wyjątkiem wskazanych powyżej w okresie ostatnich trzech lat nie byłem członkiem organów
zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem w żadnej spółce prawa handlowego.

e) 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:
W ciągu ostatnich pięciu lat:
1. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa:
- o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych,
- określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, - analogiczne - w
rozumieniu przepisów prawa obcego.
2. Nie otrzymałem sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f) 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:
Od 6 IX 2018 do 26 III 2019 byłem członkiem Rady Nadzorczej Finhouse S.A. w restrukturyzacji.
Przez cały ten okres liczba członków Rady Nadzorczej wynosiła 4, zatem była niższa od liczby
wymaganej ustawą i statutem, w związku z czym organ ten nie miał formalnych podstaw do
funkcjonowania i nie zebrał się ani razu.
Zarząd Finhouse S.A. w dniu 13 XII 2017 r. złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. W
dniu 22 V 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydz. Gospodarczy ds. Upadłościowych i
Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Finhouse S.A.,
ustanowieniu sędziego komisarza i nadzorcy sądowego w postępowaniu sanacyjnym, pozostawiając
Zarządowi wykonywanie zwykłego zarządu nad majątkiem. W dniu 13 XII 2018 Zarząd poinformował o
Zarząd Spółki o złożeniu do sądu przez Zarządcę Sądowego planu restrukturyzacji i propozycji
układowych przez Finhouse S.A. 27 XII 2018 Sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności, a na 3 X
2019 zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli
propozycję układu odrzuciło.
Oprócz wskazanego powyżej przypadku w ciągu ostatnich 5 lat nie pełniłem funkcji członka organu
zarządzającego ani nadzorczego podmiotu, w odniesieniu do którego miałyby miejsce przypadki
upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
g) Informację, 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:
Nie prowadzę działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jestem
także wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h)

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym:

Nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

