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Treść raportu:

Zarząd spółki "Novavis Group Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje, iż w dniu
10 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do rady nadzorczej nowego Członka
Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bartel. W wyniku powołania skład Rady Nadzorczej przedstawia się
następująco:
Pan Henryk Pietraszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Roman Żelazny – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Marek Stachura - Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Pilch - Członek Rady Nadzorczej
Pan Leszek Cwojdziński - Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Bartel - Członek Rady Nadzorczej
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek rady nadzorczej nie uczestniczy w żadnej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Informacje nowo powołanego członka rady nadzorczej w zakresie wykształcenia wraz z przebiegiem kariery
zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 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.
2018 poz. 757).
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Pan Tomasz Bartel

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w specjalności Fizyka i Informatyka, a także
Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie w specjalności Informatyka. Ukończył również studia
podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie.
Od ponad 25 lat związany z branżą IT. Przez wiele lat pracował jako specjalista a następnie na
stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w firmach z grupy 500 największych przedsiębiorstw na
świecie (Fortune 500) takich jak Cisco Systems, IBM oraz Riverbed. Posiada wieloletnie doświadczenie
w budowaniu biznesu na rynkach krajowych i zagranicznych. Od czterech lat związany z Grupą Passus
S.A. w ramach której odpowiada za rozwój i ekspansję na rynki Europejskie produktów i usług pod
marką Sycope. W przeszłości zasiadał również w organach nadzorczych i zarządach spółek prywatnych
jak również publicznych notowanych na rynku New Connect.
Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu w spółce - Sycope Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
Pan Tomasz Bartel nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Tomasz Bartel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

