
SŁAWOMIR JAROSŁAW DĘBSKI 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na 
jaką dana osoba została powołana. 

imię i nazwisko: Sławomir Dębski 
zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 28.06.2020 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Pan Sławomir Dębski jest rozpoznawalnym w branży specjalistą IT łączącym wysokie kompetencje techniczne z 
doświadczeniem w zarządzaniu przedsięwzięciami. Specjalizuje się on w projektowaniu i tworzeniu systemów 
składowania i długoterminowego przechowywania danych, oraz w systemach zapewniających wysoką dostępność 
aplikacji. Miał on swój udział w największych projektach tego typu realizowanych w kraju. 

Zarys przebiegu pracy zawodowej został przedstawiony poniżej: 

Prezes Zarządu w Outpost24 Poland Sp. Z o.o. - 2016 - obecnie 
Wiceprezes Zarządu, a następnie Prezes Zarządu w Technology Space S.A. - 2010 - 2016 
Prezes Zarządu w BiGVent S.A. - 2006 - 2010  
Starszy Konsultant Techniczny w Symantec - 2005 - 2006 
Konsultant Techniczny w VERITAS Software - 2004 - 2005 
Kierownik Działu Techniczniego w BiG Vent S.A. - 1998 - 2004  
Administrator IT w TUiR WARTA S.A. - 1995 - 1998 

Pan Sławomir Dębski studiował na Wydziale Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.  

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 
dla emitenta. 

Pan Sławomir Dębski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

4. 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. 

Pan Sławomir Dębski był członkiem organów zarządzających i nadzorczych oraz wspólnikiem: 

 Big Vent S.A. – Prezes Zarządu – od 2006 r. do 2010 r.; 

 Outpost24 Poland sp. z o.o. –  Prezes Zarządu od 2011 r. do 2014 r. oraz od 2016 r. – obecnie. Wspólnik od 
2011 r. – obecnie; 

   Technology Space S.A. – Wiceprezes/Prezes Zarządu od 2011 r. do 2016 r. Akcjonariusz ood 2011 r. – 
obecnie.  

5. Pan Sławomir Dębski: 

 nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osób  nadzorujących  lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości; 

 nie  figuruje  w  Rejestrze  Dłużników  Niewypłacalnych,  prowadzonym  na podstawie Ustawy o KRS, nie jest 
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego 
niż Rzeczpospolita Polska; 

 nie  został  pozbawiony  przez  sąd  prawa  prowadzenia  działalności gospodarczej  na  własny  rachunek  lub  
pełnienia  funkcji  członka  rady nadzorczej,  reprezentanta  lub  pełnomocnika  w  spółce  handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII  Kodeksu  
Karnego  oraz  art.  587,  590  i 591 Kodeksu Spółek Handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne 
zdarzenia, które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

 w  okresie  ostatnich  2  lat  nie  toczyło  się  ani  nie  zostało  zakończone postępowanie cywilne, karne, 
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub może mieć 
znaczenie dla działalności Emitenta 

 


