ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ New Tech Venture S.A.

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Wojciech Krzyżanowski, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 23.06.2023
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Wojciech Adam Krzyżanowski jest inwestorem giełdowym z ponad jedenastoletnim
stażem. Posiada wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem w zakresie ekonomii i finansów.
Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Financial Management Paris
ESLSCA Business School.
Pan Wojciech Adam Krzyżanowski pełnił funkcję Doradcy ds. Ekonomiczno-Marketingowych
w SPORTINGBET LTD England. Jest współzałożycielem, a także inwestorem Hotelu Omega
w Olsztynie oraz NH Hotels Poznań.
W swojej dotychczasowej karierze zawodowej współpracował między innymi z Grupą Maderas
Iglesias Vigo Espania w zakresie inwestycji deweloperskich oraz z Biblioteką Raczyńskich w
Poznaniu i Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.
W latach 2015 - 2016 współpracował przy projekcie budowy farmy fotowoltaicznej w Hiszpanii,
która jest jedną z największych farm fotowoltaicznych w Europie.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
- Bras S.A., Poznań – Prezes Zarządu, 09.2021 – nadal, spółka Bras S.A. jest większościowym
akcjonariuszem spółki New Tech Venture S.A.
d) 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
- Bras S.A., Poznań – Prezes Zarządu,
- Alfa Concept Sp. z o.o., Poznań, Prezes Zarządu,
- WW HOTELS Sp. z o.o., Poznań, Prezes Zarządu,
- STACHURSKY SUN ENERGY Sp. z o.o., Poznań, Wiceprezes Zarządu,
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba 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 wskazanie, czy w okresie
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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.
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, 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.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym
Nie figuruje.

