Tadeusz Dudek – Prezes Zarządu
a.

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu, koniec kadencji 24 maja 2024 r.

b.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie SWPS oraz Oxford Brookes University od lat przekłada na
pracę w branży IT. W ciągu 19 lat pracował na wszystkich szczeblach organizacyjnych począwszy
od stanowiska handlowiec po funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2000 - 2005 z powodzeniem
wprowadzał na polski rynek rozwiązania największych światowych producentów obejmujące
systemy bezpieczeństwa IT, monitorowania infrastruktury IT i transmisji danych.
W latach 2009 - 2012 był odpowiedzialny za sprzedaż w start-up’ie Datapolis, budowę sieci
sprzedaży za granicą, głównie na rynkach Bliskiego Wschodu, DACH, USA. Średni wzrost
przychodów w zarządzanych przez niego projektach kształtował się na poziomie 31% rok do roku.
W 2014 roku był jednym ze współzałożycieli firmy Passus S.A., w której został powołany do Zarządu,
na stanowisko Prezesa Zarządu, którą to funkcję pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

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 Prezesa Zarządu, Passus S.A.

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.

