Formularz osobowy – Andrzej Knigawka
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Andrzej Knigawka, Członek Rady Nadzorczej, kadencja do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w 2024 r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Andrzej Knigawka jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i
Bankowość, który ukończył z tytułem magistra nauk ekonomicznych. Posiada szerokie
doświadczenie na rynku kapitałowym uzyskane na menedżerskich stanowiskach we
wiodących międzynarodowych domach maklerskich, funduszu private equity i towarzystwie
funduszy inwestycyjnych. Udokumentowane osiągnięcia w świadczeniu usług dla spółek
publicznych i prywatnych oraz zarządów i akcjonariuszy tychże spółek w zakresie m.in.:
wycen przedsiębiorstw, debiutów giełdowych, pozyskania kapitału, plasowania akcji i relacji
inwestorskich. Pozyskał szereg transakcji IPO, SPO, ABB i podziału przedsiębiorstwa.
Wielokrotnie wyróżniony w rankingach takich instytucji jak Extel, Institutional Investors,
Gazeta Giełdy Parkiet i analizy.p zarówno za jakość produktu analitycznego jak i wyniki
inwestycyjne zarządzanych funduszy i portfeli. Uzyskał również wieloletnią praktykę
nadzorczą zdobytą w start-upie z branży konsumenckiej.
Doświadczenie zawodowe:
3K Advisors, Partner sierpień 2020-obecnie
Działalność gospodarcza pod firmą Andrzej Knigawka Advisory czerwiec 2020 – obecnie
Doradca zarządu ds. Rynku Kapitałowego – Werth Holz SA, lipiec 2020 – sierpień 2020
Dyrektor ds. inwestycji, Alior TFI, październik 2016 - wrzesień 2019
Dyrektor działu analiz, ING Securities, luty 2004 - lipiec 2016
Dyrektor, Sovereign Capital, luty 2003 – styczeń 2004
Szef działu analiz, ABN AMRO Securities, luty 2000 - luty 2003
Analityk akcji, Creditanstalt Securities, czerwiec 1996 - styczeń 2000
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta:
Brak.
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:
Creepy Jar SA Członek Rady Nadzorczej do chwili obecnej.
Balthazar Private Tailors SA. Obecnie Pan Andrzej Knigawka nie jest wspólnikiem i nie pełni
funkcji nadzorczych

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 co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Knigawka nie został skazany na
podstawie prawomocnego wyroku 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 nie otrzymał 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 co najmniej ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości,
restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w
których Pan Andrzej Knigawka pełnił 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:
Pan Andrzej Knigawka nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Andrzej Knigawka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy.

