
PanWojciech Sypko – Członek Rady Nadzorczej

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Wojciech Sypko Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem 29.06.2027 rok.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w obszarze IT. Piętnaście lat specjalizacji w zarządzaniu.
projektami. Wieloletnie doświadczenie programistyczne. Kierowanie zespołami od kilkunastu
do stu osób. Zarządzanie budżetami od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Posiadacz
dyplomu MBA IT, magister informatyki.

Umiejętności:

Zarządzanie projektami planowanie, realizacja, rozliczenie projektu; certyfikaty APM i
Prince2;

Zarządzanie zespołami rekrutacja, budowanie, motywowanie, monitorowanie, coaching;

Negocjowanie umowy, zakres prac, budżet, obowiązki stron kontraktu, zmiany
projektu;

Ofertowanie przygotowywanie i analiza zapytań, ofert i umów, analiza ryzyk i
ocena korzyści.

Doświadczenie w zarządzeniu projektami:

2014.10 – Red Dev Studio, Prezes Zarządu, Produkcja gier;

2013.06 – 2014.08 JT Weston, Kierownik Projektów, Projekt hurtowni danych Nordea
Bank;

2012.11 – 2013.05 SMT Software, Kierownik Projektów, Migracja i wdrożenie systemów;

2011.04 – 2012.06 Sprint SA, Dyrektor Pionu Rozwój usług, Sprint Data Center;

2009.01 – 2011.03 Altkom SA, Kierownik Projektów, Rozbudowa systemów PZU;

2007.09 – 2008.10 INSI (Grupa ABG), Kierownik Projektów, Audyty projektów, budowa
systemów;

2007.02 – 2007.08 Telekomunikacja Polska SA, Kierownik Projektów, Migracja systemu;

2006.07 – 2007.02 PZU SA, Kierownik Projektów, Wdrożenie systemu obsługi klientów;

2004.04 – 2006.07 PZU Życie SA, Kierownik Projektów, Wdrożenie systemu obsługi
klientów;



2001.03 – 2003.12 Andersen Business Consulting, Menedżer Rozbudowy systemów,
analizy;

2000.04 – 2001.02 Andersen Business Consulting, Konsultant Budowa hurtowni danych,
Kredyt Bank.

Doświadczenie w charakterze specjalisty:

1999.04 – 2000.03 KPMG, Konsultant, Projekty analityczne;

1998.02 – 1999.04 PZU Życie SA, Programista, Budowa hurtowni danych PZU;

1996.07 – 1998.01 Fideltronik, Główny informatyk, Administracja sieci i urządzeń;

1995.10 – 1996.06 ZUI Mieszczanin, Programista aplikacji, Budowa systemów FK;

1993.05 – 1995.09 PTB elba, Programista aplikacji, Budowa systemów bankowych.

Wykształcenie:

Uniwersytet Wrocławski, Informatyka

Akademia Leona Koźmińskiego, MBA IT

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Wojciech Sypko nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć 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

2018 – obecnie Red Dev Studio S.A. – Prezes Zarządu,

2016 – 2018 - Red Dev Studio sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich
pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Sypko nie został skazany za przestępstwa
oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.



6) 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Sypko
pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) informacja, 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

Pan Wojciech Sypko 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.

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

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