
Dariusz Kostanek – Członek Zarządu 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Dariusz Kostanek, Dyrektor ds. Marketingu i Członek Zarządu, koniec kadencji 24 maja 2019 r. 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Wykształcenie wyższe, w 1996 roku uzyskał Absolutorium na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Geografia Biznesu w zakładzie Geografii 
Społecznej. W 2008 roku ukończył z oceną bardzo dobrą Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Odbył szereg kursów 
z zakresu zarzadzania projektami oraz zarządzania strategicznego. Od 1996 roku związany z branżą 
IT pełnił m.in. funkcje: dyr. ds. marketingu w Matrix.pl S.A., Sage Sp. z o.o. polskiej spółki należącej 
do notowanej na Londyńskiej Giełdzie grupy Sage plc, dyrektora ds. Zakupów i Marketingu w Sferis 
(spółki zależnej od Action SA) oraz dyr. PR i Marketingu Passus Sp. z o.o. oraz Datapolis. Z sukcesem 
wprowadzał na rynek szereg produktów i marek z sektora B2B i B2C. Uczestniczył m.in. we 
wprowadzeniu na rynek i przez ponad 10 lat współtworzył sukces Systemu Zarządzania Symfonia, 
przeprowadził repozycjonowanie marki Sferis po jej przejęciu przez grupę Action oraz uczestniczył 
w procesie wprowadzania na polski rynek systemu Passus Ambience, nDiagram oraz szeregu 
produktów do zarządzania wydajnością sieci, aplikacji i bezpieczeństwa IT największych 
międzynarodowych producentów.  

Prezes Zarządu spółki zależnej od Emitenta AISecurity Sp. z o.o. 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla 
Emitenta. 

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 nadal jest wspólnikiem  

Od 2014 roku do dnia sporządzenia dokumentu pełnił funkcję Członka Zarządu, Passus S.A. 

Od 06.12.2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu AISecurity Sp. z o.o.  

e. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 
za przestępstwa 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 wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 
nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 

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 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 

g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku 
do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


