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Temat: Nominacja Wiceprezesa Zarządu

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

HubStyle S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 24 czerwca 2015 r.
podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 lipca 2015 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
pana Wojciecha Patynę.
Mianując pana Wojciecha Patynę na stanowisko w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza wzięła
pod uwagę przede wszystkim jego doświadczenie w sektorze e-commerce (branża fashion),
oraz w zarządzaniu projektami i zespołami IT. Pan Wojciech Patyna zdobywał je realizując
projekty dla dużych, międzynarodowych firm (w tym z branży e-commerce oraz fashion, jak:
LPP, Moss Bross, Baobaz) wykorzystujących zaawansowane i nowatorskie rozwiązania IT.
Pan Wojciech Patyna jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, na której ukończył Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, otrzymując tytuł inżyniera informatyka. Był też
uczestnikiem, oraz prelegentem międzynarodowych konferencji o tematyce informatycznej.
Poniżej prezentujemy dokładny przebieg kariery zawodowej pana Wojciecha Patyny:
10.2007 - obecnie
ENTIS Wojciech Patyna, Gdańsk
Właściciel, realizowanie projektów z zakresu zarządzania, tworzenia oprogramowania oraz
konsultingu i procesów sprzedażowych, dla takich klientów jak m.in.:
Nidus SARL, Baobaz Polska (międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwiązaniach ecommerce dla branży fashion), Moss Bross (wdrożenie systemu e-commerce), LPP (analiza
stanu obecnego i opracowanie wymagań dla wdrożenia platformy e-commerce dla jednej z
marek)
07.2007 – 10.2007
IF Research Polska sp. z o.o. - Project Manager/Leader (Wdrożenie metodologii Scrum)
05.2003 –06.2007
Ypok Polska Sp. z o.o. – Project Manager, IT OfficeManager, programista
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Wojciecha Patynę, nie prowadzi on
działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim

