1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta:
Prof. Dr Jacek Wojciech Welc - Członek Rady Nadzorczej,
2. Wykształcenie:
2003 – tytuł magistra ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
2008 – tytuł doktora nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
2006 – dyplom London Chamber of Commerce and Industry z zarządzania (Level 3
Diploma in Managerial Principles),
2008 – certyfikat London Chamber of Commerce and Industry z rachunkowości
finansowej wg MSR (Level 4 Financial Accounting IAS),
2021 – tytuł Professor of Corporate Finance (SRH Berlin University of Applied Sciences).
3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
2003-2007 własna działalność doradcza w zakresie wycen przedsiębiorstw,
rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości finansowej;
2007-2009 Dyrektor Działu Analiz i Wycen Dexus Partners Sp. z o.o., a następnie Członek
Zarządu w PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.; obecnie własna działalność gospodarcza
makevalue.pl – Jacek Welc (konsulting dla firm) oraz praca akademicka na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu oraz SRH Berlin University of Applied Sciences.
4. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
- praca naukowa na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz SRH Berlin
University of Applied Sciences;
- własna działalność gospodarcza w obszarze finansów przedsiębiorstw (makevalue.pl Jacek Welc - Konsulting dla firm);
5. Obecność w radach nadzorczych / zarządach innych spółek:
Gameboom VR S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w Radzie Nadzorczej od 7 maja 2021 r.)
6. Informacja na temat prawomocnych wyroków, skazań za oszustwa przez okres
co najmniej 5 lat:
Nie dotyczy
7. Wskazanie szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję w zarządach /
radach nadzorczych:
Nie dotyczy

8. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z
oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie
emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu:
Nie dotyczy
9. Informacje, czy osoba jest notowana w Krajowym Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych:
Nie jest notowany

