ŻYCIORYS ZAWODOWY
PIOTR WOŁĄSEWICZ
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Piotr Wołąsewicz - Prezes Zarządu
Termin upływu kadencji: Jego kadencja upływa z dniem 28 czerwca 2020 r., a jego mandat upływa z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kooczący
się 31 grudnia 2020r.
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Urodzony 8 lutego 1967 r. w Opolu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet
Opolski). W latach 1989 – 1999 współwłaściciel spółki WKW, czołowej firmy zajmującej się pośrednictwem
finansowym. Spółka była leaderem w Polsce w segmencie pośrednictwa kredytów na zakup samochodów. W
okresie 1995 – 1997 fundator i członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeo i Reasekuracji Partner SA.
W latach 1996 – 1998 współwłaściciel klubu sportowego WKW Gwardia Opole – piłka ręczna, gdzie wprowadził
autorski programy wyszukiwania ponadprzeciętnych uzdolnionych zawodników. W kadrze zespołu było wielu
reprezentantów Polski między innymi Sławomir Szmal. Były Prezes Zarządu Vadius Sp. z o. o. Obecnie Prezes
Zarządu Wolpi Sp. z o. o. zajmującej się działalnością inwestycyjną na rynku nieruchomości i nowych
technologii. Prezes Zarządu Labo Invest Group Sp. z o. o. zajmującej się działalnością inwestycyjną. Członek
Rady Nadzorczej Arfixer Sp. z o.o. - spółka z branży nowych technologii. Do 2017 roku Członek Rady Nadzorczej
ARTP Capital S.A.
W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył wiedzę menadżerską i biznesową, nabył umiejętności w zakresie
zarządzania projektami, ich realizacji, w tym wdrażaniu innowacyjnych pomysłów w praktykę
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne
znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy.
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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:
Do 2015r. – Prezes Zarządu firmy Vadius Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu
Do dziś - Prezes Zarządu Wolpi Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu
Do dziś - Prezes Zarządu Labo Invest Group Sp. z o. o.
Do dziś – Członek Rady Nadzorczej Arfixer Sp. z o.o.
Do 2017r.- Członek Rady Nadzorczej ARTP Capital S.A.
5) 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:
Brak.
6) 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:
Nie dotyczy.
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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:
Nie dotyczy.
8) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figuruje.

