Dariusz Truszkowski
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Prokura samoistna od dnia 09.03.2020
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
W latach 2014 – 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Arena.pl sp. z o.o., a następnie jako
dyrektor działu handlowego odpowiadał za pozyskiwanie najważniejszych sprzedawców na
rynku e-commerce. W czasie gdy pełnił funkcję dyrektora handlowego, Arena.pl zyskała
największą ilość sprzedawców oraz produktów na platformie.
Od 31.12.2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Arena.pl S.A. i Arena.pl Sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku e-commerce. Jego przygoda z e-commerce zaczęła
się w roku 2013 od założenia i prowadzenia sklepu internetowego zloteokazje.pl.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta,
Brak takiej działalności.
d) 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,
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Arena.pl S.A. – Prezes Zarządu do dnia 20 marca 2020 r.
Arena.pl sp. z o.o. – Prezes Zarządu do dnia 24 marca 2020 r.
Arcom.pl S.A. – Prezes Zarządu
Batrax sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Carbo Commercium sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Glodis Logistics p. z o.o. – Członek Zarządu
Autogroup S.A. – Członek Rady Nadzorczej
FR Finance S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Ifusion S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Symfonia S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Unirox sp. z o.o. – Prezes Zarządu do dnia 2.08.2019 r.)

e)
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa
oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
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f)
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
g)
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.
h)
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
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