Warszawa, dnia 29.06.2016 roku

Exchange Invest S.A.
Ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa

Zarząd Exchange Invest S.A. poniżej przekazuje życiorys zawodowy Pana Juliana Bąkowskiego
powołanego uchwałą nr 14 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu
29 czerwca 2016r. w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Pan Julian Bąkowski, Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 29 czerwca 2016 roku. Pan Julian Bąkowski został
powołany na funkcję Członka Rady Nadzorczej na czas wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która
wygasa w dniu 20 sierpnia 2017 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Adwokat nie wykonujący zawodu, wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę
Adwokacką w Warszawie. W 2012 r. ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką w
Izbie Adwokackiej w Warszawie ukończoną w dniu 31.12.2015 r. pod patronatem adw. Waldemara
Myśliborskiego w Zespole Adwokackim nr 14 w Warszawie, zajmując się głównie praktyką związaną z
zastępstwem procesowym w postępowaniach cywilnych i karnych. Włada biegle językiem francuskim
i angielskim.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta,
Nie dotyczy.
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,
Nie dotyczy.

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 ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
Wobec Juliana Bąkowskiego nigdy nie zostały wydane prawomocne wyroki na mocy których dana
osoba została skazana za przestępstwa oszustwa. Julian Bąkowski nigdy 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,
Nie dotyczy.
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,
Pan Julian Bąkowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Julian Bąkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

