Rada Nadzorcza CDA S.A.
Imię i nazwisko:
Zajmowane stanowisko:
Termin upływu kadencji:

Łukasz Feldman
Przewodniczący Rady Nadzorczej
3 kwietnia 2022 r.

Wykształcenie:
−
−
−
−

2004 – 2009 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Master Studies in Finance (magister)
2004 – 2010 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: magister ekonomii
2009 – 2010 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu: studia podyplomowe
2010 – 2016 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: studia doktoranckie (otwarty przewód doktorski)

Pan Łukasz Feldman posiada certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, certyfikat European Financial Consultant,
certyfikat European Financial Guide oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych.
Doświadczenie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2010 – styczeń 2018 – Prometeia Capital sp. z o.o.: Partner Zarządzający
2010 – sierpień 2018 – SPINnovation sp. z o.o.: Prezes Zarządu, specjalista ds. B+R
2010 – 2012 – Inwestycje.pl SA: Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2011 – AerFinance SE: Non-executive director
2012 – 2013 – Phinance SA: doradca Zarządu
2012 – 2014 – Prometeia Investments sp. z o.o.: Członek Zarządu
2014 – obecnie – FF Łukasz Feldman: działalność gospodarcza
2015 – sierpień 2018 – Tiburus sp. z o.o.: Prezes Zarządu
2015 – obecnie – Delta Innovations sp. z o.o.: Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie – SurgeCloud sp. z o.o.: Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie – MCEX SA: Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie – ETGK sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny
2017 – obecnie – ETGK Fund sp. z o.o. – Członek Zarządu

Pan Łukasz Feldman nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Feldman nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów
prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Łukasz Feldman pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego. Pan Łukasz Feldman 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. Pan Łukasz Feldman nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Imię i nazwisko:
Zajmowane stanowisko:
Termin upływu kadencji:

Bogdan Dobrowolski
Członek Rady Nadzorczej
3 kwietnia 2022 r.

Pan Bogdan Dobrowolski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku budowa dróg i lotnisk na Wydziale
Budownictwa Lądowego.

Doświadczenie:
−
−
−
−
−

1992 – 1994 – PBU Sp. z o.o., kierownik budowy
2002 – 2015 – A-Z Klinkier Bogdan Dobrowolski/A-Z Klinkier sp. z o.o., właściciel/prezes zarządu
2009 – 2014 – Artbrick Sp. z o.o., wspólnik
2015 – obecnie – Artbrick Sp. z o.o., dyrektor handlowy
2014 – obecnie – KKD Real Estate sp. z o.o., prokurent

Pan Bogdan Dobrowolski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Bogdan Dobrowolski był prezesem zarządu spółki A-Z Klinkier sp. z o.o., która została postawiona w stan likwidacji. Dnia
10.03.2015 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ustanowił zabezpieczenie majątku spółki poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego. Do chwili obecnej Pan Bogdan Dobrowolski pełni funkcję likwidatora. A-Z Klinkier Sp. z o.o. w likwidacji
została wpisana 18.05.2017 do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych RDN:0000876671.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Bogdan Dobrowolski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów
prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego. Pan Bogdan Dobrowolski 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. Pan Bogdan Dobrowolski nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Imię i nazwisko:
Zajmowane stanowisko:
Termin upływu kadencji:

Rafał Wójcicki
Członek Rady Nadzorczej
3 kwietnia 2022 r.

Pan Rafał Wójcicki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Canadian International Management
Institute.
Doświadczenie:
−
−
−

2002 – 2015 – Rebeka sp. z o.o. (w likwidacji), prezes zarządu, wspólnik
2009 – 2010 – Ogrody Natury sp. z o.o., Dyrektor Handlowy
2011 – obecnie – Buena Vista Media Group Rafał Wójcicki, właściciel

Pan Rafał Wójcicki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Rafał Wójcicki był prezesem zarządu spółki Rebeka sp. z o.o. która została postawiona w stan likwidacji.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Wójcicki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów
prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego. Pan Rafał Wójcicki 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. Pan Rafał Wójcicki nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Imię i nazwisko:
Zajmowane stanowisko:
Termin upływu kadencji:

Sebastian Kwiecień
Członek Rady Nadzorczej
3 kwietnia 2022 r.

Pan Sebastian Kwiecień jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania, gdzie uzyskał tytuł
Magister inżynier inżynierii oprogramowania.

Doświadczenie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2003 – 2007 – Janmedia Interactive sp. z o.o., programista, analityk, project manager, dyrektora operacyjny
2007 – 2008 – Prender sp. z o.o. / Monetto.pl, Wspólnik i Dyrektor Techniczny
2008 – 2012 – OneRay S.A. członek rady nadzorczej
2008 – 2009 – Venture Incubator S.A., prezes zarządu
2008 – obecnie – Call Media sp. z o.o., członek rady nadzorczej
2010 – obecnie – Epic Ventures Sp. z o.o., prezes zarządu, wspólnik
2017 – obecnie – Epic VS sp. z o.o., członek zarządu, wspólnik
2017 – obecnie – Epic Alfa sp. z o.o., członek zarządu, wspólnik
2017 – obecnie – Dook S.A., członek rady nadzorczej

Pan Sebastian Kwiecień nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Sebastian Kwiecień był członkiem rady nadzorczej OneRay Investments S.A., który został zlikwidowany.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Sebastian Kwiecień nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów
prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego. Pan Sebastian Kwiecień 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. Pan Sebastian Kwiecień nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Imię i nazwisko:
Zajmowane stanowisko:
Termin upływu kadencji:

Katarzyna Sielużycka-Ćwiek
Członek Rady Nadzorczej
3 kwietnia 2022 r.

Pani Katarzyna Sielużycka-Ćwiek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Pedagogika, specjalność:
Kształcenie zintegrowane i Edukacja Przedszkolna, gdzie uzyskała tytuł licencjata, a także absolwentem Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej, na kierunku Pedagogika, specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką, gdzie uzyskała
tytuł magistra.
Doświadczenie:
−
−
−

2012 – 2013 – Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, nauczyciel
2013 – 2016 – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu, nauczyciel w integracyjnej grupie przedszkolnej
2016 – obecnie – Przedszkole nr 10 we Wrocławiu, staż na nauczyciela mianowanego

Pani Katarzyna Sielużycka-Ćwiek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla
Emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Katarzyna Sielużycka-Ćwiek nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,
o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów
prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Katarzyna Sielużycka-Ćwiek pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Katarzyna Sielużycka-Ćwiek 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. Pani Katarzyna SielużyckaĆwiek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Katarzyna Sielużycka-Ćwiek jest żoną Pana Łukasza Ćwieka, akcjonariusza dysponującego łącznie bezpośrednio i
pośrednio 6 500 000 akcjami, stanowiącymi 64,01% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniają do wykonywania
9.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,34% w głosach ogółem.

