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

Jacek Czykiel, Członek Rady Nadzorczej, koniec kadencji 12 czerwca 2024 r. 

b. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filia w Białymstoku), Wydział Ekonomiczny, kierunek 
Ekonomia Społeczna, specjalność Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna. W 1997 r. ukończył 
Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw przy Uniwersytecie Warszawskim. 
W 1998 r. uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku pełniąc m.in. funkcję starszego księgowego w 
Zakładzie doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Następnie w latach 1999-2000 na stanowisku 
księgowego w Ernst&Young usługi księgowe sp. z o.o. W latach 2012-2015 członek Rady Nadzorczej 
i Przewodniczący Komitetu Audytu w B3System S.A. (od maja 2012 do czerwca 2012 Wiceprezes Zarządu 
w B3System delegowany z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności).  
Od 2000 roku do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Beijer Ref Polska Sp. z o. o. 
Od 2015 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 11 bit studios S.A., a od 2019 roku także 
Przewodniczący Komitetu Audytu w tej spółce.  

c. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę 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 jest nadal wspólnikiem, 

• Od 2015 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A.  
• Od 2019 roku Przewodniczący Komitetu Audytu w 11 bit studios S.A.  

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. 

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 wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego podmiotów, który ogłosił upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację. 

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.  



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. 


