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Załącznik do Raportu bieżącego nr 9/2022 (EBI) 

 

Życiorys zawodowy 

Członka Rady Nadzorczej 

Optigis S.A. 

 
1. Krystian Szostak 

 

L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 
do Regulaminu ASO) 

Informacje 

a). imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 

Krystian Szostak 

Członek Rady Nadzorczej Optigis SA 

Termin upływu kadencji: data odbycia ZWZA za 2024 r. 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia radcy prawnego. 

Pełnione funkcje w ostatnich latach: 

 2000-2015 – GWW, od 2004 jako partner 

2015-2017 InPost S.A./Integer.pl S.A. w tym członek Zarządu 
InPost S.A. 

2017 – 2018 Dyrektor Biura Prawnego PKN Orlen S.A. 

2018 - obecnie – własna kancelaria prawna, branża e-commerce i 
usługi kurierskie i pocztowe. 

c). wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

Działalność gospodarcza 

d). 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, 

brak  

 

e). informacje czy w okresie ostatnich pięciu 
lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 
o których mowa w art. 18 §2 ksh lub 
przestępstwa określone w Ustawie o 
obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 
dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów 
prawa obcego, 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 

Pan Krystian Szostak w okresie ostatnich pięciu lat nie został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz 

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

f). szczegóły wszystkich przypadków 
upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, w okresie 
co najmniej ostatnich pięciu lat, w 

brak 
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 
do Regulaminu ASO) 

Informacje 

odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczej 

g). informacje, 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 Krystian Szostak 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.  

 

h). Informację, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

nie figuruje 

 

 


