ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach
Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Małgorzata Katarzyna Wójcik, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji:
08.05.2017r

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość
oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomii i
Zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w QBI Holding Sp. z o.o. w
Warszawie oraz w Blick Polska Sp. z o.o. Pełniła tam obowiązki związane z obsługą księgową
oraz obsługą sprzedaży. Do IQ Partners S.A. dołączyła w 2006 roku. Obecnie pełni funkcję
Menadżera Projektów Inwestycyjnych. Praktyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie
obowiązków informacyjnych zdobyła podczas szeregu szkoleń oraz konferencji branżowych.

Doświadczenie zawodowe:
2011 – do dnia dzisiejszego – Ventures Hub Sp. z o.o. – Analityk - przygotowywanie analiz
rynkowych, budżetów i analiz związanych z inwestycjami kapitałowymi dokonywanymi przez
inkubator, w tym analiz opłacalności; przygotowywanie dokumentacji związanej z
dokonywaniem przez inkubator inwestycji kapitałowych, w tym dokumentacji dla Komitetu
Inwestycyjnego, Zarządu lub dla instytucji zewnętrznych; udział w przygotowywaniu budżetu
rocznego inkubatora, udział w kontroli budżetu inkubatora
2010 – do dnia dzisiejszego – IQ Partners S.A. – Menedżer Projektów Inwestycyjnych przygotowywanie analiz finansowych oraz rynkowych, udział w opracowywaniu budżetów i
analiz spółek portfelowych, bieżąca kontrola i analiza kosztów spółek portfelowych, analiza i
ocena projektów, pomoc w sporządzaniu dokumentów informacyjnych, udział w
przygotowaniu dokumentacji związanej z wypełnianiem obowiązków informacyjnych
2009 – 2011 – Ventures Hub Sp. z o.o. – Asystentka Zarządu – udział w organizacji spotkań z
pomysłodawcami i kontrahentami, udział w przygotowaniu zapytań ofertowych dotyczących
nabywania produktów i usług przez inkubator, prowadzenie bieżącej korespondencji
inkubatora, prowadzenie dokumentacji inkubatora, udział w obsłudze administracyjnej
spółek portfelowych inkubatora
2006– 2009 – IQ Partners S.A. – Asystentka Zarządu - przygotowywanie treści protokołów z
posiedzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przygotowywanie treści umów cywilnoprawnych,
pomoc w organizacji spółek z grupy kapitałowej pod kątem formalnym (rejestracja spółki w
odpowiednich organach administracyjnych), koordynacja prac asystencko-administracyjnych
związanych ze sprawnym prowadzeniem biura Zarządu, organizacja spotkań i prowadzenie
kalendarza spotkań, ścisła współpraca z kancelarią prawną oraz biurem rachunkowym,
przygotowywanie raportów.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pani Małgorzata Wójcik nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

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
Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,
ABC Media Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy – Członek Rady Nadzorczej, do chwili
obecnej,
NoNoobs.pl S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,
Awiemto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, do chwili
obecnej,
BCS Software S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,
aStory S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,
M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej.
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba
została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich
pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej pięciu lat osoba taka
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Małgorzata Wójcik nie została skazana za przestępstwo
oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Małgorzata Wójcik nie otrzymał sądowego zakazu
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja
podmiotu, w którym Pani Małgorzata Wójcik pełnił funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego.
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
Oświadczam, iż nie prowadzę działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Igoria Trade S.A. Nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym
Oświadczam, iż nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

