Wojciech Bogdan Bela – Przewodniczący Rady Nadzorczej
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Kadencja Przewodniczącego Rady Nadzorczej upływa z dniem 25 sierpnia 2018 r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Politologia i Nauki Społeczne
oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Aktualnie zajmuje
stanowisko doradcy technicznego w centrali w Gdańsku firmy MKJ sp. z o.o. SPK. Pracował m.in. w
Kiesel Polska sp. z o.o. jako dyrektor regionu, ZPZ Iława S.A. jako dyrektor produkcyjno-techniczny,
TIM S.A. - dyrektor oddziału, Volta Sp. z o.o. - kierownik oddziału. Specjalizuje się w doradztwie w
kwestiach zarządzania zespołem handlowym, strategii i wspomagania procesów biznesowych w
firmach o charakterze techniczno-handlowym.
Pan Wojciech Bela od 31 sierpnia 2011 roku jest Prezesem Zarządu Mazury Convention Bureau sp. z
o.o.
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 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:





Boomerang S.A. – Członek Rady Nadzorczej, nadal
Mazury Convention Bureau sp. z o.o. – Prezes Zarządu, nadal
House Building sp. z o.o. – Prezes Zarządu, zakończona
Kris Fish - złożona skutecznie rezygnacja

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej 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, 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) 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:
Nie dotyczy.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje.
Wojciech Bogdan Bela nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika
w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

