Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu;
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką
dana osoba została powołana,
Pan Mirosław Janicki, Członek Rady Nadzorczej FITEN S.A. w restrukturyzacji. Powołany, w dniu 30 czerwca 2017 roku, na mocy
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją trzyletnią wspólną i upływa ona 2018
roku.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Pan Mirosław Janicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest również absolwentem studiów MBA Uniwersytetu
Maryland i Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej. Pracował
m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, w Pekao Fundusz Kapitałowy, ZMG Fameg SA, BOT GiE SA. Członek Zarządu i członek Rad
Nadzorczych szeregu spółek kapitałowych różnych branż. Od 2010 r. pracuje w Avallon sp. z o.o.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta,
Brak
4. 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,
- Członek Zarządu Ava Turf sp. z o.o.
- Członek Zarządu Grass Tech Romania SRL
- Członek Zarządu Grass Tech S.P.R.L/ B.V.B.A
- Członek Zarządu Sunshine Investment sp. z o.o. - obecnie
- Członek Zarządu – Instytut Rozwoju Biznesu Rodzinnego sp. z o.o.- obecnie
- Członek Zarządu – Inwestycje Prasowe sp. z o.o. - obecnie
- Członek Rady Nadzorczej Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – obecnie
- Członek Rady Nadzorczej Novo Tech sp. z o.o. – obecnie
- Członek Rady Nadzorczej BrainSHARE IT sp. z o.o. – obecnie
- Członek Rady Nadzorczej Limito S.A.
- Członek Rady Nadzorczej AG Foods Group a.s.
- Wspólnik w spółce Sunshine Investment sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (posiada 100 % kapitału)
- Wspólnik w spółce Instytut Rozwoju Biznesu Rodzinnego sp. z o.o. w Łodzi (posiada 95 % kapitału)
5. 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,
Brak
6. 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,
Brak
7. Informacja, 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,
Nie prowadzi.
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Nie figuruje.
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