Życiorys zawodowy Marcina Jaszczuka
(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").

1) Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta, termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
Imię i nazwisko: Marcin Jaszczuk
Zajmowane stanowisko: Członek Zarządu
Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie pełni
Termin upływu kadencji: 3 września 2024 roku

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Marcin Jaszczuk posiada 14-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Do lipca 2020 r. pełnił funkcję
Wiceprezesa Zarządu Alior Bank. Przed dołączeniem do Alior Bank od 2014 r. pracował w PZU, jako
Dyrektor Inwestycyjny, a później jako dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, gdzie odpowiadał za obszar fuzji
i przejęć oraz za współpracę z instytucjami finansowymi z Grupy PZU. W latach 2008-2014 związany
był z firmą doradczą Saski Partners, gdzie jako Vice President zrealizował szereg transakcji typu M&A
w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie fundusz venture capital, jest
także współwłaścicielem oraz Wiceprezesem Zarządu Enata Bread. W swojej karierze zawodowej
współpracował również z JP Morgan w Londynie oraz Deloitte. Marcin Jaszczuk ukończył Uniwersytet
Łódzki, uzyskując dyplom z ekonometrii oraz jest absolwentem MBA w Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność
tama istotne znaczenie dla Emitenta:
Nie dotyczy.

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:
Członek Zarządu Alior Bank
Przewodniczący RN Bancovo
Członek RN Everest Investment Management Spółka Akcyjna

Członek RN Impera SA - nadal
Członek Zarządu Enata Bread - nadal
Członek Zarząd 4growthVC sp. z o.o. – nadal

5) Informacja 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:
Nie dotyczy.

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:
Nie dotyczy.

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:
Nie dotyczy.

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

