Poznań, dnia 28 marca 2013 r.

Kandydaci do Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A.
Działając na podstawie Części II ust 1.pkt 5) Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd
spółki BBI ZENERIS NFI S.A. informuje, że otrzymał od BB Investment S.A. – akcjonariusza Emitenta,
zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej Emitenta, które zostaną zaproponowane na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 9 kwietnia 2013 r. Zgłoszeni kandydaci to:
1) Pan Wojciech Dziewolski
2) Pan Piotr Kardach.
BB Investment S.A. przekazała uzasadnienie wskazanych wyżej kandydatur następującej treści:
„Obaj zgłoszeni kandydaci posiadają dorobek w działalności spółek publicznych, wiedzę i
doświadczenie dające rękojmię należytego wykonywania zdań powierzonych radzie Nadzorczej. W
szczególności gwarantują Radzie stosowne wsparcie we wszystkich dziedzinach jej działalności”.
Poniżej Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe kandydatów.

Wojciech Dziewolski
Wojciech Dziewolski ur. 13.05.1961 w Poznaniu. W roku 1987 ukończone studia na Wydziale
Filologicznym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przebieg aktywności zawodowej
- Od 1989 do 2008 założyciel, udziałowiec i pracownik Emax Sp. z o.o. na stanowisku członka
zarządu.
- W latach 2008- 2010 po fuzji Emax S.A. z Computerland S.A. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki
Aram Sp. z o.o. (grupa kapitałowa Sygnity S.A.), po wchłonięciu Aram do Sygnity S.A. został
dyrektorem sektora publicznego. Pracę w Sygnity zakończył w 2011.
- W latach 2009 do 2012 członek Rady Nadzorczej BB Investment S.A. w tym od dnia 8.08.2011r. do
dnia 9.10.2012r. Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- w latach 2000- 2003 członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BMT S.A.
- W latach 2007 -2011 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki Emtal Sp. z o.o. (grupa
kapitałowa Emax, później Sygnity)

Piotr Kardach
Ponad 20-to letnie doświadczenie w tworzeniu, rozwijaniu, zarządzaniu i nadzorze nad
przedsiębiorstwami. Zaangażowany w rozwój Emax, (następnie Sygnity), od jej powstania w randze
członka zarządu, od 1997 w roli prezesa zarządu, poprzez stworzenie (rozwój organiczny i akwizycje)
grupy kapitałowej w branży IT, wprowadzenie jej na rynek kapitałowy, fuzję z ComputerLand SA,
restrukturyzację produktową i kadrową, a w szczególności redukcję zadłużenia i zapewnienie
finansowania podmiotu po połączeniu (Sygnity). Doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu
procesu upublicznienia spółki oraz wprowadzenia jej akcji do obrotu na GPW w Warszawie, a także w
zarządzaniu z poziomu prezesa zarządu spółką publiczną notowaną na Giełdzie i reprezentacji (8 lat)
wobec podmiotów rynku kapitałowego w Polsce i za granicą.
Przebieg aktywności zawodowej
- lipiec 2010 do obecnie, własna działalność gospodarcza, Doradztwo Gospodarcze Piotr Kardach
- lipiec 2007 r. do marca 2010 r. Prezes Zarządu Sygnity SA ( spółka powstała z połączenia
ComputerLand SA i Emax SA)
- sierpień 2006 r. do lipca 2007 r. Wiceprezes Zarządu ComputerLand SA, następnie, po zmianie
nazwy, Sygnity SA
- październik 1988 r. do czerwca 1997 jeden z założycieli, Dyrektor i członek zarządu ds. finansowych,
Wiceprezes Zarządu Emax Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- czerwiec 1997 r. do maja 2007 r. Prezes Zarządu Emax Sp. z o.o. a następnie Emax SA z siedzibą w
Poznaniu
- 1997, jeden z założycieli i do chwili obecnej akcjonariusz funduszu BB Investment SA z siedzibą w
Poznaniu.
- 1990, jeden z założycieli Art Marketing Syndicate ( AMS), reklama zewnętrzna
- 1997, jeden z założycieli BMT Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, przekształconej następnie w BBI
Zeneris NFI SA.
- 1998-2010 W różnych okresach Przewodniczący lub członek rad nadzorczych m. in. : Winuel SA,
Max Elektronik SA, AMS SA, BBI SA, Sygnity Technology Sp. z o.o.

