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.
Krzysztof Pietkun
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 Krzysztof Pietkun uzyskał tytuł magistra na Rosyjskiej Akademii Ekonomicznej im.
G. W. Plechanowa w Moskwie (w ramach współpracy naukowej ze Szkołą Główną Handlową
w Warszawie), na kierunku handel zagraniczny. Jest również absolwentem podyplomowych
studiów na kierunku rachunkowość zarządcza (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
Od 1996 r. zdobył doświadczenie w dziedzinie finansów w sektorze bankowym. Pan Krzysztof
Pietkun posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania i nadzoru nad
podmiotami gospodarczymi i realizowanymi przez nie zadaniami.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
2004 Prezes zarządu
2006 – 2008
Członek zarządu, następnie
wiceprezes zarządu
2003 - 2004
Prezes Zarządu
2002 Wiceprezes zarządu ds.
Finansowych
1998 – 2001
Specjalista ds. Rynku
kapitałowego, dealer rynku
kapitałowego
1997 – 1998
Analityk ds. inwestycji
giełdowych

Lafroyg sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BOMI
S.A.
Power Group sp. z o.o.
Capital Partners S.A.
Bank Amerykański w Polsce S.A.
Dom Inwestycyjny Banku Współpracy

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 Krzysztof Pietkun pełni funkcję członka zarządu komplementariusza, jak również jest
akcjonariuszem spółki pod firmą Lafroyg sp. z o.o. SKA – akcjonariusza Emitenta. Ponadto Pan
Krzysztof Pietkun posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu
wspólników komplementariusza akcjonariusza Emitenta, spółki pod firmą Lafroyg sp. z o.o.
SKA.

Poza powyższym Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzi poza Emitentem
działalności mającej dla niego istotne znaczenie. Pan Krzysztof Pietkun 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 Krzysztof Pietkun nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

