Pan Filip Paszke – Członek Rady Nadzorczej DataWalk S.A.
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Pan Filip Paszke, Członek Rady Nadzorczej kadencja upływa w czerwcu 2021 roku.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing oraz
Advanced Management Program w IESE Business School.
W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym a następnie Domem Maklerskim
BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej.
Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż
instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.
Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds.
rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za
relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
W latach 2014 - 2019 Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący działalność Grupy
PKO BP na rynkach kapitałowych obejmującą usługi dla inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych,
analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A) oraz działalność na rachunek własny
Domu Maklerskiego. Od 2018 do 2019 pełnił również rolę Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej
PKO BP. Od 2017 roku niezależny członek Rady Giełdy.
W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej brał udział w ponad 80 transakcjach na polskim rynku
kapitałowym.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Pan Filip Paszke nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć 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
Członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
5) 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 co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Filip Paszke nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach
prawa handlowego.

6) 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 ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Filip Paszke pełnił funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego.
7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej albo
uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
Pan Filip Paszke nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta,
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie uczestniczy w
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Filip Paszke nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

