KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
W związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki Assetus S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem)
w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
WYSZCZEGÓLNIENIE

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Piotr Wiaderek
Prezes Zarządu

Zajmowane
stanowisko(pełniona
funkcja) w ramach emitenta

Pan Piotr Wiaderek został powołany na Prezesa
Zarządu z dniem 27 czerwca 2014 r. uchwałą Rady

Termin upływu kadencji, na jaką dana
osoba została powołana

Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2014 r .na okres
wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.
Kadencja Zarządu upływa dnia 30 czerwca 2017 roku.
Mandat Członków Zarządu wygasa po zatwierdzeniu
przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A.
sprawozdania finansowego za 2017 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego

Wykształcenie wyższe ekonomiczne , Uniwersytet
Łódzki, Kierunek Inwestycje i nieruchomości,
zakończony w 1995 r., Tytuł: magister
1994 – 1995 Pierwszy Polsko-Amerykański Bank
Hipoteczny w Warszawie
Stanowisko: Praktykant
2001 – 2005 Optimus CSO, Man Consulting
Stanowisko: funkcje kierownicze

Należy
wskazać
działalność
wykonywaną osobę poza emitentem,
gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta

Od 2014 – obecnie Moderndach Sp. z o.o., Członek
Rady Nadzorczej
Od 2008 – obecnie Virtual Exclusive Art Sp. z o.o.,
Prezes Zarządu

Wskazanie wszystkich spółek prawa
handlowego, w których, w okresie
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 wraz ze
wskazaniem
okresu pełnienia funkcji

Od 2006 – obecnie Arcade Finance II Sp. z o.o.,
Likwidator
Od 2008 – obecnie Virtual Exclusive Art Sp. z o.o.,
Prezes Zarządu
Od 2011 – obecnie Global Cellar Concierge, Członek
Rady Nadzorczej
Od 2013 – obecnie Rajdy 4x4 S.A., Prezes Zarządu
Od 2011 – obecnie W Enterprise S.A., Prezes Zarządu
Od 2009 – obecnie Wealth Bay S.A., Prezes Zarządu
Od 2014 – obecnie Moderndach Sp. z o.o., Członek
Rady Nadzorczej
Od 2014 – obecnie Assetus S.A., Prezes Zarządu

Informacje na temat
prawomocnych
wyroków, na mocy których dana osoba
zostałaskazana
za
przestępstwa
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich
Brak
pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat osoba
taka otrzymała sądowy zakaz działania
jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych
w
spółkach
prawa

handlowego
Należy wskazać czy w okresie ostatnich 5
lat otrzymano sądowy zakaz działania
jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego

Brak

Należy wskazać szczegóły wszystkich
przypadków
upadłości,
zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w Od 2014 – obecnie Arcade Finance II Sp. z o.o. odniesieniu do podmiotów, w których
Likwidator
dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego
Należy podać informacje, czy dana osoba
prowadzi
działalność,
która
jest
konkurencyjna
w
stosunku
do
działalności emitenta, oraz czy jest
wspólnikiem
konkurencyjnej
spółki Brak
cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej
osoby prawnej
Należy podać informacje, czy dana osoba
figuruje
w
rejestrze
dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym
na Brak
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

