Życiorys zawodowy Pan Przemysław Żbikowski
a)

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
imię i nazwisko: Przemysław Żbikowski
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 28 marca 2024

b)

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Przebieg pracy zawodowej:
CT POLSKA SP. Z O. O. - Prezes zarządu - (od 2017-obecnie)
adidas (2007-2019)
• Senior Key Account of Reebok and adidas (Lipiec 2017 – Czerwiec 2016)
•

Baltic Countries Sales Coordinator & Key Account Manager (Czerwiec 2018 – Grudzień
2018)

•

Kay Account Manager (Maj 2007 -2018 )

Big Star Limited
• Area Sales Manager (Luty 2006 – Maj 2007)
Redan S.A.
• Regional Sales Representative (Grudzień 2004 - Luty 2006)
Wykształcenie:
•

Polish Academy of Science, Institute of Economics - Executive Master Business of
Administration

•
c)

Oxford Brooks University, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie - licencjat

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta:
CT POLSKA SP. Z O. O.

Prowadzenie sprzedaży online w branży narzędzi ręcznych,

pneumatycznych, elektronarzędzi jak również w kategorii Home & Garden.
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:
CT POLSKA SP. Z O.O. – marzec 2017 - Prezes zarządu

e)

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba
taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Przemysław Żbikowski nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Przemysław Żbikowski nie otrzymał sądowego zakaz działania
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
za przestępstwo oszustwa.

f)

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 wystąpiły

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:
Prezes Zarządu CT POLSKA SP. Z O.O. prowadzenie sprzedaży online w branży narzędzi
ręcznych, pneumatycznych, elektronarzędzi jak również w kategorii Home & Garden, pomimo
prowadzenia działalności konkurencyjnej, nie wpłynie ona negatywnie na pełnienie funkcji
prezesa zarządu spółki.

h)

Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Przemysław Żbikowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

