Wojciech Byj – Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Byj został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję Członka Rady Nadzorczej do końca
obecnej kadencji, która upływa w dniu 24 czerwca 2024 r.
Pan Wojciech Byj posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
Ponadto posiada doświadczenie zawodowe:
2021-obecnie Youlead – wiceprezes zarządu
2020-2021 Synergic – członek zarządu
2019-obecnie LARQ FM – prezes zarządu
2019-obecnie LARQ SA – analityk inwestycyjny / menedżer inwestycyjnym / prezes zarządu
2019-2019 PwC – senior associate w dziale transakcyjnym
2018-2019 EY – starszy analityk w dziale transakcyjnym
2015-2018 Grupa PZU – analityk/koordynator w dziale fuzji i przejęć
2014-2015 Grupa Citigroup - analityk w departamencie transakcyjnym
2014 Credit Suisse – analityk w departamencie transakcyjnym
2013 Grupa Unicredit – stażysta w domu maklerskim/departamencie transakcyjnym
2013 Legipol sp. z o.o. – stażysta w dziale controlingu finansowego
Poniżej wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan
Wojciech Byj był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:
Podmiot
LARQ SA
LARQ Fund Management Sp. z o.o.
Synergic Sp. z o.o.
Youlead Sp. z o.o.

Pełniona funkcja
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Czy funkcja jest pełniona na
dzień sporządzenia raportu?
Tak
Tak
Nie
Tak

W okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Byj nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat nie miały
miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan
Wojciech Byj pełnił funkcje członka organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Wojciech Byj prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której
świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Działalność nie jest
konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta. Jednocześnie nie uczestniczy w żadnej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek zarządu.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Wojciech
Byja ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
Ponadto Pan Wojciech Byj nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Pan Wojciech Byj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym.

