Przemysław Szalbierz
Wiceprezes Zarządu Analizy Online S.A.

Poniżej przedstawiam życiorys zawodowy zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu, który zawiera:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji,
na jaką dana osoba została powołana
Przemysław Szalbierz
Wiceprezes Zarządu Analizy Online S.A.
Termin upływu kadencji 22 kwietnia 2024r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Jestem Absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Z firmą
Analizy Online związany jestem od początku swojej kariery zawodowej. Pracę w strukturach Spółki
rozpocząłem w 2000 roku, jako jeden z pierwszych jej pracowników, gdzie piastowałem kolejno funkcje
programisty, Dyrektora Działu IT, a następnie członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar IT. W latach
2010-2012 byłem Wiceprezesem Zarządu Fin24.pl, gdzie sprawowałem nadzór nad spółką z ramienia
większościowego akcjonariusza. Od 2014 roku pełniłem funkcję Wiceprezesa Zarządu Analizy Online
odpowiedzialnego za obszar IT, finansów i administracji oraz pozyskiwania i przetwarzania danych.
W 2015 roku zostałem powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KupFundusz SA, gdzie odpowiadam
za IT i finanse spółki. Jestem projektantem i współtwórcą większości rozwiązań informatycznych Analiz
Online, w szczególności architektury baz danych, dostaw danych oraz kluczowych serwisów skierowanych
do klientów instytucjonalnych, takich jak: FundOnline i Holder.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Nie prowadzę działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
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
od 04.2014 do nadal – Wiceprezes Zarządu Analizy Online S.A.,
od 01.12.2017r. do nadal – Wiceprezes Zarządu KupFundusz S.A.
od 01.01.2016r. do 25.09.2016r. – Wiceprezes Zarządu KupFundusz S.A.
od 26.09.2016r. do 30.11.2017r. – Prezes Zarządu KupFundusz S.A.
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 nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione
powyżej. W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymałem 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 odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny
lub likwidacja, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnię i pełniłem funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.
g) 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
Nie prowadzę działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jestem
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 figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

