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TADEUSZ DUDEK
PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Dudek jest jednym z założycieli Spółki i od początku istnienia Spółki, czyli od 
lipca 2014 nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 r. jako inżynier do spraw sieci i bezpie-
czeństwa w spółce Passus sp. z o.o., którą to funkcję pełnił aż do końca 2005 r. Wraz 
z początkiem 2006 r. zajął stanowisko dyrektora w departamencie IT odpowiadając 
za obszar sieci i cyberbezpieczeństwa. Funkcję tę sprawował do końca marca 2008 
roku, następnie objął stanowisko członka Zarządu w spółce Passus sp. z o.o. Tadeusz 
Dudek od początku istnienia Emitenta piastuje stanowisko Prezesa Zarządu. Od 2021 
jest również pomysłodawcą i wspólnikiem spółek FlexParking sp. z o.o. (która tworzy 
rozwiązania do wynajmowania miejsc postojowych – w modelu economy sharing) oraz 
FlyBox sp. z o.o. (tworzącej system zarządzania przesyłką od momentu jej nadania do 
odbioru przez adresata, drogą powietrzną, z wykorzystaniem dronów).
Tadeusz Dudek swoje wykształcenie zdobywał podczas studiów licencjackich na kie-
runku Computing and Mathematics (ECM) na School of Engineering w ramach Oxford 
Brookes University. Następnie w latach 2001 - 2006 na kierunku Psychologia Społeczna 
na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

 � Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie dla Emitenta.

 � Spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była 
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskaza-
niem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 
Od 2014 roku do dnia sporządzenia dokumentu pełni 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisa-
rycznego 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 sto-
sunku 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 konku-
rencyjnej 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 
WICEPREZES ZARZĄDU
Bartosz Dzirba od lipca 2014 r. pełni funkcję dyrektora działu technicznego oraz wcho-
dzi w skład Zarządu, początkowo jako Członek Zarządu, od dnia 12 października 2021 r. 
został awansowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2006 r. jako Channel Systems Engineer w Cisco 
Systems Poland sp. z o.o. Od lutego 2008 r. do lipca 2009 r. pełnił funkcję Network 
Systems Engineer we Fluke Networks (dziś Netscout). Od lipca 2009 r. do maja 2012 r. 
pracował jako Team Leader oraz Presales Engineer w Passus sp. z o.o. Dodatkowo od 
września 2010 r. jest instruktorem kursów Cisco w ramach Akademii Cisco ITU-ITC, dzia-
łającej przy Politechnice Warszawskiej. Bartosz Dzirba swoje wykształcenie zdobywał 
na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 2009 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na kie-
runku Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji oraz Systemy i Sieci Transmisyj-
ne. Następnie, w 2016 r. ukończył podyplomowe studia na Akademii Leona Koźmińskie-
go w ramach Akademii Kompetencji Menadżera. Obecnie jest w trakcie podyplomowych 
studiów MBA, również na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada szereg certyfikatów 
branżowych takich jak Cisco Systems, Riverbed, Fortinet, Symantec, Fluke Networks, 
Netscout, Splunk, Xirrus, Fidelis, czy też Prince2.

 � 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 12 października 2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Passus
S.A., a od dnia 12 października 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisa-
rycznego 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 sto-
sunku 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 konku-
rencyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym 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
Łukasz Bieńko pełni funkcję Członka Zarządu oraz dyrektora ds. badań i rozwoju w 
Spółce od 2014 roku. W ramach Grupy Emitenta jest liderem segmentu Produkty Własne 
oraz odpowiada za prace badawczo-rozwojowe.
Wiedzę zdobywał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszaw-
skiej. 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., po-
czątkowo jako dyrektor techniczny, a od 2007 roku Dyrektor Generalny. Pomysłodaw-
ca 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 ope-
ratorów GSM w Europie, Ministerstw, agencji rządowych oraz jednostek samorządowych 
Pomysłodawca i współautor rozwiązań własnych Grupy, w tym także projektów finanso-
wanych ze środków Unijnych. 

 � Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem,  gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisa-
rycznego 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 sto-
sunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cy-
wilnej 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 konku-
rencyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym 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
Michał Czernikow jest jednym z założycieli Spółki i od początku jej istnienia tj. od 
22.07.2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu. Z uwagi na swoje wieloletnie doświad-
czenie handlowe, ramach Zarządu Emitenta jest odpowiedzialny za departament sprze-
daży segmentu Integracja IT.
Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczął od pracy na stanowisku project manager 
w spółce Passus sp. z o.o., które piastował od września 2004 roku do grudnia 2005 
roku W ramach Passus sp. z o.o. piastował ponadto stanowiska key account managera 
od stycznia 2006 roku do grudnia 2007 roku, a także sales director od stycznia 2008 
roku do lipca 2014 roku.  Posiada 17 letnie doświadczenie w sprzedaży zaawnsowanych 
systemów informatycznych z zakresu wydajności, ciągłości działania i bezpieczeństwa 
IT do największych prywatnych i państwowych podmiotów w Polsce. 
W 2001 roku ukończył licencjat na kierunku Fizyka na Uniwersytecie w Białymstoku. 
W 2004 roku uzyskał zaś tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing na Poli-
technice Białostockiej. Dodatkowo w 2005 roku uzyskał absolutorium na kierunki Finan-
se i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. 

 � Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie dla Emitenta.

 � Spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była 
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskaza-
niem, 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych 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 sto-
sunku 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 konku-
rencyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym 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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DOROTA DERĘG  
CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Deręg pełni funkcję członka Zarządu od 1 lutego 2023 roku. Współpracę z Passus 
S.A. rozpoczęła w lutym 2022 roku kiedy to objęła stanowisko Dyrektora Finansowego. 
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w księgowości, finansach i audy-
cie zdobyte w polskich i międzynarodowych firmach w tym m.in. X-press Couriers Sp. 
z o.o. Roedl & Partner, PwC Polska. Karierę kontynowała w firmach Lennox Sp. z o.o. 
oraz Stadler Sp. z o.o., w ktorych zajmowała stanowiska kierownicze i odpowiadała 
za pełne finanse tych firm. Posiada licencję Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg 
rachunkowych oraz tytuł Biegłego Rewidenta. Obecnie jest w trakcie zdobywania cer-
tyfikatu ACCA.
Dorota Deręg jest absolwentką Wydziału Ekonomii, podyplomowych studiów rachunko-
wości Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i podyplomowych studiów z IFRS i IAS na 
Akademii Leona Koźmińskiego. 

 � Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem,  gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie 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 1 lutego 2023 roku do dnia sporządzenia dokumentu pełni funkcję Członka Zarzą-
du, 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisa-
rycznego 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 sto-
sunku 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 konkuren-
cyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym 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
Dariusz Kostanek od 2014 r. pełni funkcję Członka Zarządu oraz dyrektora ds. marke-
tingu w Spółce. W ramach Grupy odpowiada za za segment Usługi AWS, rozwijany przez 
Chaos Gears S.A., w której pełni funkcję Członka Zarządu.
W branży IT od 1996 r. początkowo w Matrix.pl S.A. następnie do marca 2007 w spółce 
z grupy kapitałowej Sage plc, zatrudniony był m.in. na stanowisku dyrektora ds. mar-
ketingu. W latach 2007 r. - 2008 r. pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i zakupów 
w Sferis sp. z o.o. (grupa kapitałowa Action S.A.). Od maja 2008 r. do lipca 2014 r na 
stanowisku dyrektora ds. marketingu w Passus sp. z o.o. W Passus S.A. uczestniczył w 
procesie wprowadzania na polski rynek szeregu produktów do zarządzania wydajnością 
sieci, aplikacji i bezpieczeństwa IT. Odpowiada też za relacje inwestorskie inadzoro-
wanie jednorazowych projektów specjalnych, m.in.: wprowadzenie Passus S.A. na New-
Connect i parkiet głowny GPW, pozyskanie funduszy unijnych oraz włączenie do Grupy 
spółek Chaos Gears i Wisenet. Swoje wykształcenie zdobywał na Wydziale Geografii i 
Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 roku ukończył studia li-
cencjackie na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. 

 � Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem,  gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisa-
rycznego 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 sto-
sunku 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 konkuren-
cyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


