a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:
Anna Nowicka-Bala w latach 2000-2004 studiowała prawo na Wyższej Szkole Handlu i Prawa, im.
Łazarskiego, uzyskując tytuł magistra. Następnie kontynuowała naukę na Politechnice Warszawskiej na
kierunku Zarządzanie zasobami IT w latach 2008-2009, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
informacji w latach 2012-2013.
W 2016 roku była uczestnikiem szkolenia - Akademia dyrektora finansowego skuteczne zarządzanie
finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu.

Doświadczenie zawodowe:
XII 2001- VIII 2006

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, specjalista

VIII 2006- X 2008

Komenda Główna Policji, Starszy Specjalista IT

X 2008- X 2012

Komenda Główna Policji, Kierownik Sekcji

X 2008- VIII 2013

Komenda Główna Policji, Kierownik Projektu SISII, VIS i VIS Mail

X 2010- VIII 2013

Komenda Główna Policji, Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów
Informatycznych

IX 2013- I 2015

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Kierownik Projektu

IX 2013- III 2018

A GU - projekty informatyczne Anna Nowicka-Bala, właściciel

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Brak.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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
2014 – 2017
BitEvil S.A., wspólnik
2016 – 2017

DA Management sp. z o.o., Prezes Zarządu

2016 – 2017

PRISM Consulting sp. z o.o., wspólnik, członek Rady Nadzorczej

2016 – obecnie

PROSUM Development sp. z o.o., wspólnik, Prezes Zarządu

2016 – 2018

JWA S.A., wspólnik, członek Rady Nadzorczej

e) 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
Brak.
f) 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
Brak.
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 prowadzi działalności konkurencyjnej.
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 figuruje.

