Życiorys Członka Rady Nadzorczej Sescom S.A.

1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej.
29.03.2018 r.
2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej.
Adam Protasiuk
3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Członek Rady Nadzorczej
4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej
Pan Adam Protasiuk ukończył studia magisterskie na kierunku Cybernetyka i informatyka,
ze specjalizacją: przetwarzanie danych i rachunkowość, na Uniwersytecie Gdańskim.
Pan Adam Protasiuk prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PROFI Biuro
Doradztwa Ekonomiczno – Prawnego Adam Protasiuk. Obecnie pełni również funkcję
wiceprezesa zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Wcześniej, w latach 2008 2014, pełnił funkcję prezesa zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Ekspert w
dziedzinie gospodarki, wielokrotnie zapraszany do publicznych wystąpień i dzielenia się
doświadczeniem i wiedzą z zakresu doradztwa ekonomiczno - prawnego. Jest również
członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Wspierania Kultury I Edukacji oraz pełni funkcję Prezesa
Fundacji Tradycji Oręża Polskiego.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
2007 Wspólnik
2010 – 2013
Wspólnik
2009 Wspólnik
2010 – 2014
Wspólnik, prezes zarządu
2010 Wspólnik, prezes zarządu
2010 Wspólnik
2009 – 2014
Wspólnik, prezes zarządu
2009 Wspólnik
2010 Wspólnik
2010 Wspólnik
2015 Członek rady nadzorczej

Europejski Holding Doradczy sp. z o.o.
Eko Elita sp. z o.o.
Dwór Mysinek sp. z o.o.
Biogaz Szwarcenowo sp. z o.o.
Biogaz Bisztynek sp. z o.o.
PNK ENERGAS sp. z o.o
NAGPROT sp. z o.o.
BP-ENERGY sp. z o.o.
Biogaz Lipie
BIO-FARM sp. z o.o.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, z oceną,
czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta
konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Adam Protasiuk jest obecnie wiceprezesem zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej
Pomorza, której Emitent jest członkiem.

Poza powyższym Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzi poza Emitentem
działalności mającej dla niego istotne znaczenie. Pan Adam Protasiuk nie prowadzi również
działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.
6. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Adam Protasiuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

