FABIAN KRZYSZTOF ŻWIRKO
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
imię i nazwisko: Fabian Krzysztof Żwirko
zajmowane stanowisko: Członek Zarządu
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 11.08.2020 r.
2.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Pan Fabian Krzysztof Żwirko ukończył z wyróżnieniem studia na kierunkach: licencjat – finanse i
bankowość; magister – zarządzanie w marketingu (zarządzanie przedsiębiorstwem). Posiada
wieloletnie doświadczenie w imporcie i eksporcie. Laureat konkursu Primus inter pares (łąc.
„pierwszy wśród równych sobie”). W roku 2000 odebrał nagrodę od Prezydenta Polski Aleksandra
Kwaśniewskiego. 3 nagrody Gazeli Biznesu, 2 nagrody Diamenty Forbsa, wyróżnienie E-Diamenty
Biznesu, 1 nagroda Złota Podlaska Setka. Pan Fabian Krzysztof Żwirko doświadczenie zawodowe
zdobywał prowadząc własną działalność gospodarczą. Obecnie jest współwłaścicielem firmy
HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz HITECH sp. z o.o.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta.
Pan Fabian Krzysztof Żwirko nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
4.

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.
Pan Fabian Krzysztof Żwirko jest członkiem zarządu:
HITECH Sp. z o.o. od 2014- obecnie
‘Dom handlowy KORAL” przewodniczący komisji rewizyjnej od 2014r.- obecnie
Pan Fabian Krzysztof Żwirko był/jest wspólnikiem w następującej spółce:
HITECH S.C. od 2003 do 2005 r.
HITECH Sp.J.– wspólnik od 2005 r.– 2014 r
HITECH Sp. z o.o. od 2014 r.- obecnie
HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. od 2014 r.- obecnie
4 Mass S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 28.03.2019 r. – do 27.06.2019 r.
Pan Fabian Krzysztof Żwirko:
nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie
upadłości;

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni,
fundacji lub stowarzyszeniu
nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590 i 591
Kodeksu Spółek Handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia,
które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
w okresie ostatnich 5 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne,
karne, administracyjne lub karne skarbowe, wobec niego, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

