
Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r.

Od:
Kajetan Wojnicz
PESEL: 61051802119

Do:
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Zabrze

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NDZORCZEJ SPÓŁKI

W związku z rozważanym powołaniem mojej osoby w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą
Zaktedy Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (daiej zwana
„Spółką"), niniejszym oświadczam, że:

wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na objęcie i pełnienie
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku powołania mnie na taką funkcję
przez Walne Zgromadzenie Spółki;
nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki,
o których mowa w arŁ 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spćrfek handlowych
(Dz. U. 94, póz. 1037 ze zm.) oraz nie zostatem skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziatów XXXIil - XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca
1997 Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,póz. 553 ze zm.);
nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr. 121, póz. 769 ze
zm.);

nie zajmuję i nie peinię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dziaiafności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (Dz. U. z 1997 r. nr 106,póz. 679 ze zm.).

Na wypadek powołania mnie w skted Rady Nadzorczej Spółki, na potrzeby raportu bieżącego,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego pańshA/em członkowskim (Dz. U. Nr 33, póz. 259 ze zm.), oświadczam
ponadto, że:

nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki;
nie uczestniczę w spótee konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako cztonek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
cztonek jej organu, poza pełnieniem funkcji w radzie nadzorczej Comp SA. z siedzibą
w Warszawie.

W załączeniu życiorys, który wskazuje na posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane
wcześniej stanowiska, a także opis przebiegu pracy zawodowej oraz obecne zajęcia zawodowe
(niebędące działalnością konkurencyjną wobec Spółki).

Z poważaniem, .

/lJlk^(yL
Kajetan Wfojnicz



Kajetan Wojnicz Warszawa, 19.06.2017
ur. 18.05.1961 w Warszawie

ŻYCIORYS ZAWODOWY

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończone 2 fakultety na SGPiS na wydziałach Finansów i Statystyki oraz Ekonomiczno-
Społecznym.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ :
Od 2012 - członek Rady Nadzorczej w Comp SA
Od 2010 - członek Rady Nadzorczej w Berling SA
2013 - 2016 członek Rady Nadzorczej Admirał Boats SA
2013-2015 członek Rady Nadzorczej w Plasma System SA
2011- 2013 członek Rady Nadzorczej w MNI SA
2004 - 2006 członek Rady Nadzorczej w Płastbox SA.
2003 - 2007 członek Rady Nadzorczej w Relpol S.A-, w latach 2004 - 2007 przewodniczący

Rady
w 2000 konsultant w BNP-Dresdner Bank
od 2016 W Inwestaients - makłer
od 1999 dyrektor handlowy w Interplus sp.z o.o., od 2012 dyrektor finansowy do 2016
1998 makler salesman w dziale klientów zagranicznych Raiffeisen Capita). & Investment
1996-1998 makler w dziale custody Creditanstałt Bank
1995-1996 prezes i dyrektor fmansowy w Discovery Travel Ltd.
1994 makler analityk w Biurze Małderskim PBR
1992-1994 makler giełdowy w Biurze Maklerskim V/BK
1991-1992 makler specjalista w Biurze Maklerskim BPH

(licencja maklerska nr. l ł 2)

INNA DZIAŁALNOŚĆ (w latach dziewięćdziesiątych):
* Publicystyka - prowadzenie stałych rubryk o tematyce giełdowej w „Życiu Warszawy",
„Sprawach Międzynarodowych" oraz okresowych komentarzy dla „Parkiem",
„Ogólnopolskiej Gazety Giełdowej", „Nowej Europy" i innych.
* K.omentowanie bieżącej sytuacji giełdowej dla światowego serwisu Reutera i Bloomberg
News oraz Warsaw Business Journal.

* Działalność edukacyjna - autorstwo materiałów dla inwestorów publikowanych przez

WGPW

JĘZYKI OBCE:
Biegle: język angielski.

KURSY Z RACHUNKOWOŚCI (w Polsce):
„Corporate Accounting" u prof. Albert Fen-is z University ofCałgary
„Financial Accouating" u prof. Murray Davłs z London School ofEconomics
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