Grzegorz Raupuk
Członek 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
Grzegorz Raupuk
Członek Zarządu Analizy Online S.A.
Termin upływu kadencji 22 kwietnia 2024r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 1150)
Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 107)
Dyplom magistra Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
1993-1996 - Biuro Maklerskie Banku Gdańskiego SA
Kierownik Zespołu Rozwoju Rynku, obsługa klientów instytucjonalnych
1996-1998 - Departament Skarbu Banku Gdańskiego SA
Dealer Papierów Dłużnych
1998-1999 - Bank Współpracy Europejskiej SA
Dyrektor Departamentu Rynku Kapitałowego
1999 - Dom Maklerski BMT
Departament Zarządzania - zarządzający portfelami dłużnymi Klientów
2000 - Allianz Polska SA
Zarządzający środkami własnymi TU Allianz i TUnŻ Allianz
2000 - 2010 Analizy Online SA
Prezes Zarządu
2010-2018 RDM Wealth Management SA
Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami
c)

wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Brak wykonywania działalności poza emitentem i 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

2010-2018
RDM Wealth Management SA:
- Członek Zarządu
- Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami, zarządzający portfelami
- Doradca Inwestycyjny
2000-2010
Analizy Online SA:
- 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 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 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 działalność, 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.

