
Piotr Wierzejewski – Członek Zarządu Emitenta 

Piotr Wierzejewski został ponownie powołany do Zarządu Emitenta mocą uchwały nr 2/05/19 Rady Nadzorczej 
Spółki z dnia 30 maja 2019 r., która weszła w życie w dniu 30 maja 2019 r. Trzyletnia kadencja Piotra 
Wierzejewskiego upływa w dniu 30 maja 2022 r. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Piotr Wierzejewski jest jednym z założycieli Spółki, ma 15 lat doświadczenia w branży informatycznej, z czego 10 
lat na stanowiskach zarządczych. W trakcie swojej kariery pełnił funkcje istotne dla prowadzenia szeroko 
rozumianej działalności gospodarczej w Internecie. Piotr Wierzejewski studiował na Wydziale Informatyki i 
Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 

Poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu Emitenta Piotr Wierzejewski pełni także funkcję Vice – President, 
Secretary w spółce Brand 24 Global Inc. 

W poniższej tabeli wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3 
lat, Piotr Wierzejewski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy Piotr Wierzejewski nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem tych spółek: 

Spółka Funkcja Czy obecnie pełni tę funkcję 
Brand 24 S.A. Akcjonariusz, Członek Zarządu TAK 
Brand 24 Global Inc. Vice - President, Secretary TAK 
 
W ciągu ostatnich 5 lat Piotr Wierzejewski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 

W stosunku do żadnego z podmiotów, w których Piotr Wierzejewski pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono zarządu 
komisarycznego, ani nie otwarto likwidacji. 

Piotr Wierzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Piotr Wierzejewski prowadzi działalność gospodarczą, która 
nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. 

Piotr Wierzejewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


