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.
Wojciech Szabunio
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 Wojciech Szabunio ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W
1993 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Gdańsku. Od 1995 roku prowadzi indywidualną kancelarię prawniczą w Gdyni. W latach 19982001 kierował zespołem prawnym w oddziale firmy Ernst & Young w Gdańsku. W ramach
ogólnopolskiej firmy prawnej Ernst & Young odpowiadał między innymi za usługi doradztwa
prawnego w zakresie e-businessu. Od 1994 roku jest wykładowcą w Gdańskiej Fundacji
Kształcenia Menedżerów w Gdańsku. Jest autorem skryptu „Elementy Prawa dla Menedżerów”,
współautorem książki „Spór z urzędem podatkowym”, „Podstaw prawa gospodarczego” oraz
szeregu artykułów prasowych z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w doradztwie
prawnym związanym z działalnością gospodarczą w szczególności zagadnieniach związanych
z prawem handlowym - korporacyjnym (zawiązywanie i przekształcenia spółek), prawem
kontraktów, handlem elektronicznym (umowy z zakresu nowych technologii, ochrona danych
osobowych).
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
2009 Współzałożyciel, partner
2001 – 2004

Wspólnik

1998 – 2001
1994 1991 – 1995

Senior manager, associate
Wykładowca
Konsultant, następnie radca
prawny

Kancelaria Szabunio Ziarkowski i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska
Kancelaria radców prawnych Grzechowiak, Jaś,
Szabunio s.c. w Gdańsku
Oddział Ernst & Young w Gdańsku
Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
DORADCA Consultants Ltd. Gdynia

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 Wojciech Szabunio jest członkiem rady nadzorczej Bałtyckiego Centrum Transferu
Technologii S.A. Spółki, w której Emitent posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym i 30%
głosów na walnym zgromadzeniu.

Poza powyższym Pan Wojciech Szabunio nie prowadzi poza Emitentem działalności mającej
dla niego istotne znaczenie. 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 Wojciech Szabunio nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

