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Aleksander Mieczysław Lesz 

Ukończył studia wyższe na Wydziale Finansowym i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i 
Statystyki oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

Od 1966 r. do 1974 r. pracował w Ośrodku Obliczeniowym Przemysłu Maszynowego. Od 
1974 r. do 1981 r. pełnił funkcję kierownika w Ośrodku Obliczeniowym Przemysłu 
Chemicznego. 

Od 1981 r. do 1988 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora departamentu 
informatyki Banku PeKaO S.A.  

W 1989 r. zajmował stanowisko dyrektora pionu informatyki w spółce Furnel International sp. 
z o.o.  

Od 1989 r. do 2004 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Softbank sp. z o.o., a po 
przekształceniu, w Softbank S.A. funkcję prezesa zarządu Softbank S.A. 

Od 2005 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki G.N.A. S.A. 

W latach 2001-2002 członek rady nadzorczej spółki Net 2 Net S.A., a w latach 2003 – 2004 
członek rady nadzorczej Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A.  

Od 2007 r. członek i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe 
S.A. 

W latach 2008 - 2013 członek rady nadzorczej spółki Software Mind S.A. 

W latach 2013 - 2014 członek rady nadzorczej Infoscope S.A. 

W latach 1975-1989 pełnił funkcję wykładowcy ekonomii zarządzania i cybernetyki, zaś 
począwszy od 2004 r. wykładowcy w zakresie zarządzania i prowadzenia biznesu.  

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ekonomii, programowania liniowego i 
dynamicznego oraz informatyki. 

Pozostaje członkiem Polskiej Rady Biznesu, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
Polsko–Brytyjskiej Izby Handlowej oraz członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

1) Aleksander Mieczysław Lesz poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne 
znaczenie dla Emitenta,  

2)  w stosunku do Aleksandra Mieczysława Lesza nigdy nie zostały wydane jakiekolwiek 
wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa ani wyroki sądowe zakazujące działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

3) Aleksander Mieczysław Lesz nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorującego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub 
wyznaczono dla nich zarząd komisaryczny w okresie ostatnich pięciu lat, 

4) Aleksander Mieczysław Lesz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

5) Aleksander Mieczysław Lesz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
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Jerzy Andrzej Kurczyna 

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W latach 1979 – 1989 kolejno aplikant prokuratorski, prokurator Prokuratury Rejonowej w 
Krośnie, prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie.  

Od roku 1997 do dnia dzisiejszego wspólnik i prezes zarządu spółki Konsulting Prawno-
Ekonomiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.  

Pozostawał członkiem rad nadzorczych wielu spółek między innymi: spółki FRAC S.A., 
Tarpom S.A., spółki Owintar sp. z o.o., spółki Fructar sp. z o.o., spółki Auto-Market sp. z o.o., 
spółki NEXT sp. z o.o., spółki Wafro-Met sp. z o.o. 

W latach 2000-2002 Jerzy Kurczyna pozostawał członkiem rady nadzorczej spółki Euro-
Phone sp. z o.o. 

Jerzy Kurczyna był członkiem rady nadzorczej Firmy Wafro sp. z o.o. z siedzibą w 
Brzozowie, a po przekształceniu tej spółki, był członkiem rady nadzorczej Firmy Wafro S.A. z 
siedzibą w Brzozowie.  

Jerzy Kurczyna pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe 
S.A. od 2006 r. 

Od 1990 roku do chwili obecnej prowadzi kancelarię radcy prawnego w Krośnie. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

1) Jerzy Andrzej Kurczyna poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne 
znaczenie dla Emitenta, 

2)  w stosunku do Jerzego Andrzeja Kurczyny nigdy nie zostały wydane jakiekolwiek wyroki 
skazujące za przestępstwa oszustwa ani wyroki sądowe zakazujące działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

3) Jerzy Andrzej Kurczyna nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorującego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub 
wyznaczono dla nich zarząd komisaryczny w okresie ostatnich pięciu lat, 

4) Jerzy Andrzej Kurczyna nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

5) Jerzy Andrzej Kurczyna nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Jakub Wacław Zygmunt 

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – 
Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. 

Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krośnie. W latach 2006 – 2009 aplikant 
sądowy. Złożył egzaminy sędziowski i radcowski. W roku 2010 uzyskał wpis na listę radców 
prawnych. 

W latach 2005 – 2008 zatrudniony w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o., a po 
przekształceniu tej spółki w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (tj. od 2006 r. do 
2008). 

W latach 2008 – 2010 zatrudniony w kancelarii radcy prawnego Jerzego Kurczyny.  

Od 2011 r. zatrudniony w spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. 

Od 2006 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 
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Jakub Wacław Zygmunt jest synem Jerzego Macieja Zygmunta, który jest prezesem zarządu 
i akcjonariuszem. 

Obecnie prowadzi kancelarię radcy prawnego w Piasecznie. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

1) Jakub Wacław Zygmunt poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne 
znaczenie dla Emitenta,  

2)  w stosunku do Jakuba Wacława Zygmunta nigdy nie zostały wydane jakiekolwiek wyroki 
skazujące za przestępstwa oszustwa ani wyroki sądowe zakazujące działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

3) Jakub Wacław Zygmunt nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorującego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub 
wyznaczono dla nich zarząd komisaryczny w okresie ostatnich pięciu lat, 

4) Jakub Wacław Zygmunt nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej, 

5) Jakub Wacław Zygmunt nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Tomasz Paweł Jobda 

Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki 
Gospodarcze i Polityczne. 

W roku 2002 przebywał na stypendium w Ecole Supérieure du Commerce Extérieure w 
Paryżu. 

W 2004 roku pracował w gabinecie komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Danuty Hübner.  

W latach 2005 – 2011 był zatrudniony w Ernst & Young Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku 
menedżera, gdzie odpowiedzialny był m.in. za prowadzenie i koordynację projektów due 
diligence oraz strukturyzację fuzji i przejęć w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i 
nieruchomościowej. 

Od 2011 roku pracuje w KPMG Tax M. Michna sp.k. na stanowisku starszego menedżera w 
dziale Mergers & Acquisition, Tax, gdzie do jego zakresu obowiązków należy m.in. 
prowadzenie projektów fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. 

Posiada licencję doradcy podatkowego, wpisany na listę doradców. 

Od 2012 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

1) Tomasz Paweł Jobda poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne 
znaczenie dla Emitenta,  

2)  w stosunku do Tomasza Pawła Jobda nigdy nie zostały wydane jakiekolwiek wyroki 
skazujące za przestępstwa oszustwa ani wyroki sądowe zakazujące działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

3) Tomasz Paweł Jobda nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego 
w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wyznaczono dla nich 
zarząd komisaryczny w okresie ostatnich pięciu lat, 

4) Tomasz Paweł Jobda nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
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osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej, 

5) Tomasz Paweł Jobda nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Hubert Daniel Maciąg 

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w 
Rzeszowie na kierunku prawo. 

Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu i Rzeszowie. W latach 2006 – 
2009 aplikant sądowy. Odbywał również aplikację adwokacką. Złożył egzamin sędziowski. W 
roku 2010 uzyskał wpis na listę adwokatów. 

W latach 2007-2008 zatrudniony w spółce partnerskiej Grudzień, Kalinka, Pardus i Partnerzy 
– Adwokaci – Spółka Partnerska z siedzibą w Rzeszowie, oddział w Warszawie. 

W latach 2008-2010 zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Borysa Pardusa. 

Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie.  

Od 2014 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej NTK Capital sp. z o.o. 

Od 2014 r. jest komandytariuszem w spółce Growth spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa. 

Od 2012 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

1) Hubert Daniel Maciąg poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne 
znaczenie dla Emitenta,  

2)  w stosunku do Huberta Daniela Maciąga nigdy nie zostały wydane jakiekolwiek wyroki 
skazujące za przestępstwa oszustwa ani wyroki sądowe zakazujące działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

3) Hubert Daniel Maciąg nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego 
w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wyznaczono dla nich 
zarząd komisaryczny w okresie ostatnich pięciu lat, 

4) Hubert Daniel Maciąg nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

5) Hubert Daniel Maciąg nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


