TYMON KOKOT
Członek Rady Nadzorczej Analizy Online S.A.

Poniżej przedstawiamy 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,
TYMON KOKOT
Członek Rady Nadzorczej spółki Analizy Online S.A.
Termin upływu kadencji 27 czerwca 2024r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
- przygotowanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych dla klientów publicznych i prywatnych,
- opracowywanie budżetu spółki oraz podmiotów powiązanych,
- analizy ekonomiczne dla celów zarządczych,
- nadzór nad księgowością, płacami, sprawami kadrowymi w spółce i spólkach powiązanych,
- nadzór nad przechowywaniem i obiegiem umów zewnętrznych oraz dokumentów wewnętrznych spółki,
- zarządzanie personelem inżyniera kontraktu przy obsłudze projektów inwestycyjnych,
- nadzór nad księgowością i wspólpraca w obszarze audytu, sprawozdawczości finansowej organizacji,
- prowadzenie ewaliacji projektów (w tym finansów ze środków EU),
- zarządzanie personelem pracowników oraz stałych kooperantów spólki, w związku z obsługą/realizacją
kontraktów przez spółkę. Poszukieanie zleceń i partnerów handlowych. Budownie relacji i współpraca z klientami
spółki,
- prowadzenie spraw związanych z procedurami przetargowymi dla ww. projektów inwestycyjnych na zlecenie
samorządów terytorialnych,
- znajmość prawa zamówień publicznych.
Wykształcenie:
2006-2007 Uniwersytet Warszawski WNEiZ w Warszawie
Studia podyplomowe w zakresie audytu strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych – dyplom
2005-2006 Wyższ Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Studia podyplomowe w zakresie ewaluacji programów UE – Ukończenie studiów z wyróżnieniem
1997-1998 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego – dyplom
1991-1996 Uniwesytet Mikołaja kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
1991-1994 Kierunek: Zarządanie przedsiębiorstwem budowlanym – licencjat
1994-1996 Kierunek: Zarządzanie finansami – tytuł magistra

Doświadczenie zawodowe:
Od 2002 nadal: Własna dziłaność gospodarcza
Zarządzanie projektami – Właściciel
2014 - 2018 Twarde Pierniki S.A.
Dyrektor Organizacyjno – Finansowy
2012 – 2014 Polskie Biuro Ubezpieczeń Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
2004 – 2012 oraz od 2018 – nadal: Proksen Sp. z o.o.
Członek Zarządu Spółki
Kierownik zespołu inzyniera kontraktu
Konsultant w zakresie funduszy dla projektów inwestycyjnych
Ekspert ds. ewaluacji (na liście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)
Kierownik projektu – działalnośc w obszarze aktywizacji przedsiębiorczości
Kierownik projektu – działaność w obszarze aktywizacji społeczności lokalnych
1999 – 2002 Mentor S.A.
Dyrektor ds. finansowych oraz rozwoju
1998 – 1999 PTE EPOKA S.A.
Dyrektor dep. Handlowego
1995 – 1999 Energo-Inwest-Broker S.A.
Broker Ubezpieczeniowy
c)

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

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,
- Basketball Promotions Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (nadal)
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (do 02/2019r.);
- Zastępca Inwestora Sp. z o.o. – Członek Zarządu (do 05/2019r.), Udziałowiec (nadal);
- Proksen Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (nadal), Udziałowiec (nadal);
- Analizy Online S.A. – Członek Rady Nadzorczej (do 04.2019r.).
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,

Nie dotyczy.
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 dotyczy.

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 dotyczy.

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 dotyczy.

