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Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Powołanie osoby nadzorującej
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Sygnity”) informuje, iż w dniu 5
grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity powołało w skład Rady Nadzorczej
Pana Błażeja Dowgielskiego jako Członka Rady Nadzorczej na okres trwającej wspólnej kadencji.
Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą jej powzięcia.
Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej Pana Błażeja Dowgielskiego:
Wykształcenie:
2007-2012: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, studia magisterskie
Doświadczenie zawodowe:
BiznesPolska – 2006 r. – dziennikarz, redaktor.
Dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnika o profilu biznes lokalny/rynek nieruchomości.
Dziennik. Polska – Europa-Świat – 2007-2008 – dziennikarz.
Dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety „Dziennik. Polska – Europa-Świat”, specjalizujący się w
tematyce rynku surowców, nieruchomości i rynków kapitałowych.
Gazeta Giełdy Parkiet – 2009-2011 – dziennikarz.
Dziennikarz, specjalizujący się m. in. w tematyce rynku nieruchomości, rynku motoryzacyjnego.
Działalność gospodarcza – 2012 r.- nadal.
Świadczenie usług doradczych w zakresie Public Relations oraz Relacji Inwestorskich.
EastSideCapital S.A. – 2014-2016 – prezes zarządu.
Prezes zarządu notowanej na NewConnect spółki prowadzącej, za pośrednictwem podmiotu zależnego,
działalność inwestycyjną (seed, start-up).
MakMedia Group sp. z o.o. – 2017 - nadal – prezes zarządu.
Prezes zarządu, partner w firmie świadczącej usługi z szeroko pojętego zakresu PR & IR, wsparcia
procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego.
Udział w organach spółek:
2013 – 2014

- The Farm 51 Group S.A., członek rady nadzorczej

2014 – 2016

- EastSideCapital S.A., prezes zarządu

2014 – 2016

- Pixel Ventures S.A., członek rady nadzorczej

2017 – nadal

- MakMedia Group sp. z o.o., prezes zarządu

2017 – nadal

- Herkules S.A., członek rady nadzorczej

Pan Błażej Dowgielski według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która
jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej.
Pan Błażej Dowgielski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

