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TADEUSZ DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
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
nieprzerwanie od 4 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
 Spółki 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
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ŁUKASZ BIEŃKO
CZŁONEK ZARZĄDU
Wiedzę zdobywał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 2001-2004 pełnił obowiązki technical manager w Panda Software Polska,
gdzie współtworzył „pogotowie antywirusowe” projekt ten został z sukcesem powielony
przez Panda Security w wielu krajach Europy. Od 2004 roku w Embedos Sp. z o.o., początkowo jako dyrektor techniczny, a od 2007 roku Dyrektor Generalny. Pomysłodawca i współtwórca systemu operacyjnego EmbedOs, rozwiązania do ekstrakcji i analizy
danych Passus Ambience, systemu nDiagram oraz Stress Tester. Zarządzał licznymi
projektami z obszarów bezpieczeństwa IT oraz APM/NPM realizowanymi na indywidulane
zamówienie m.in. dla międzynarodowej grupy finansowej, jednego z największych operatorów GSM w Europie, Ministerstw, agencji rządowych oraz jednostek samorządowych
o łącznej wartości przekraczającej 15 mln zł.
 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.
 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 pełni funkcję Członka Zarządu,
Passus S.A.,
 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.
 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.
 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.
 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.
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MICHAŁ CZERNIKOW
CZŁONEK ZARZĄDU
Posiada wykształcenie zorientowane na praktyczną znajomość systemów informatycznych wykorzystywanych w firmach (informatyka gospodarcza), kreatywne myślenie
(fizyka), zarządzanie zespołem (zarządzanie i marketing), kontrolę budżetową i inwestycje (bankowość inwestycyjna). W 2001 roku uzyskał licencjat na Uniwersytecie
w Białymstoku na wydziale Fizyki specjalizacja techniki komputerowe, a w 2003 roku
tytuł magistra na Politechnice Białostockiej (Zarządzanie i Marketing, specjalizacja:
Informatyka Gospodarcza). W 2005 roku uzyskał absolutorium na kierunku Finanse
i Bankowość, ścieżka: Bankowość Inwestycyjna w Szkole Głównej Handlowej. Posiada 13 lat doświadczenia w sprzedaży zaawansowanych systemów informatycznych
do największych Klientów w Polsce. Od 2004 roku związany z Passus Sp. z o.o. pełnił
funkcję Project Managera, Key Account Managera, a od 2008 Dyrektora Handlowego.
Był odpowiedzialny za wynik sprzedażowy firmy, budowanie i motywowanie zespołów
handlowych. Dwunastokrotnie przekraczał plany sprzedażowe zarówno indywidulanie,
jak i wspólnie z zespołami za które odpowiadał. W 2014 roku został jednym ze współzałożycieli Passus S.A., w której pełni funkcję członka zarządu i dyrektora handlowego.
 Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
 Spółki 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.,
 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.
 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
Incepto Polska Sp. z o.o. w likwidacji – Prezes Zarządu do roku 2016
 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.
 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.
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BARTOSZ DZIRBA
CZŁONEK ZARZĄDU
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej
oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Karierę
zawodową rozpoczynał jako inżynier wsparcia sprzedaży pracując dla takich firm jak
Cisco Systems czy Fluke Networks (dziś NetScout), kontynuując ją w Passus Sp. z o.o
. Z firmą tą związany był 4 lata, cały czas uczestnicząc bezpośrednio w projektach
sprzedażowych i wdrożeniowych. Na początku jako inżynier wsparcia sprzedaży oraz
wdrożenia, przechodząc przez etap liderem zespołu technicznego po stanowisko dyrektora technicznego. Od 2014 roku w Passus S.A. pełni funkcję Członka Zarządu i dyr.
technicznego. Posiada szereg branżowych certyfikatów, producentów takich jak Cisco,
Fortinet, Riverbed, Xirrus, czy Netscout, a równocześnie kontynuuje rozpoczętą wiele
lat temu współpracę z Akademią Cisco ITU-ITC na Politechnice Warszawskiej będąc instruktorem kursów Cisco.
 Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy
 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 pełni funkcję Członka Zarządu,
Passus S.A.,
 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.
 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.
 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.
 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.
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KAROLINA JANICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
Absolwentka Polsko - Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.
Od 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. Od 14 lat w
branży IT, W latach 2008-2012 była odpowiedzialna za kanał partnerski w Microsoft Polska, a w latach 2012-2014 za rozwój portfolio w spółce Passus Sp. z o.o. W Passus S.A.
odpowiada za finanse, współpracę z dostawcami ofertę z zakresu bezpieczeństwa IT
oraz sprzedaż systemów antyfraudowych. Z sukcesem wprowadziła do oferty ponad 10
nowych produktów, których sprzedaż przekroczyła 30 mln zł.
 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.
 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 pełni funkcję Członka Zarządu,
Passus S.A.,
 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.
 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.
 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.
 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.
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DARIUSZ KOSTANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
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.
 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.
 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 pełni funkcję Członka Zarządu,
Passus S.A.,
 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.
 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.
 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.
 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.
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