Mariusz Brysik
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba
została powołana,

Mariusz Brysik – Członek Rady Nadzorczej;
Termin upływu kadencji – 18.08.2020 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego,

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie
Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i
Ekonomii, gdzie w 2005 roku uzyskał tytuł
magistra prawa. W 2003 roku rozpoczął pracę
związaną z obsługą prawną podmiotów
gospodarczych współpracując z kilkoma
kancelariami prawnymi, najpierw jako aplikant
radcowski, a następnie radca prawny. W 2009
roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej
Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a rok
później uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach
2011-2013
zajmował
stanowisko
radcy
prawnego w Departamencie Kredytów Trudnych
Getin Noble Banku S.A. Od marca 2012 roku
związany z Getback S.A. W latach 2012-2016
pełnił funkcję prokurenta oraz Dyrektora
Zarządzającego
Obszarem
Prawnym
i
Compliance. Specjalizuje się przede wszystkim w
prawie procesowym, cywilnym i gospodarczym,
prawie energetycznym, prawie bankowym oraz
prawie kontraktów. Pełni funkcję członka
zarządu Getback S.A., prezesa zarządu spółki
Bakura sp. z o.o. oraz jest komplementariuszem
w Kancelarii Prawnej Getback Mariusz Brysik
sp.k., które należą do Grupy Kapitałowej
Getback.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta,

Nie dotyczy

d) 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,

a) VINITA INVESTMENTS SP. Z O.O. W
LIKWIDACJI - likwidator (wcześniej
prezes zarządu) – tak;
b) TWOJE MINIBROWARY SP. Z O.O.
prokurent – nie;
c) PENRITH SP. Z O.O. W LIKWIDACJIlikwidator – tak;
d) PENRITH SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
– likwidator – tak;
e) LUMAR INVEST SP. Z O.O. - prokurent
oraz wspólnik – nie;
f) GB MANAGERS S.A. - członek zarządu
oraz akcjonariusz – tak;

g) DEBITUM INVESTMENT SP. Z O. O. W
LIKWIDACJI - likwidator (wcześniej
prezes zarządu) – tak;
h) BHR ADWOKACI RADOMSKI I
PARTNERZY - partner reprezentującynie;
i) KANCELARIA PRAWNA GETBACK
MARIUSZ BRYSIK S.K.A. komplementariusz – nie;
j) BAKURA SP. Z O.O. VINITA SP.K. W
LIKWIDACJI – likwidator- tak;
k) BAKURA SP. Z O.O. DEBITUM SP. K. W
LIKWIDACJ - likwidator - nie (podmiot
wykreślony) ;
l) AFP WENUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
likwidator - (wcześniej członek zarządu)tak;
m) ADVALUE ASSOCIATION SP. Z O.O.
wiceprezes zarządu oraz wspólnik- tak;
n) BAKURA SP. Z O.O. – prezes zarządu –
tak;
o) KANCLEARIA PRAWNA MARIUSZ BRYSIK
SP.K. – komplementariusz – tak;
p) GETBACK S.A. – członek zarządu – tak;
e) informacje na temat prawomocnych
wyroków, na mocy których dana osoba została
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat 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,
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości,
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,

Nie dotyczy

a) VINITA INVESTMENTS SP. Z O.O. W
LIKWIDACJI - likwidator (wcześniej
prezes zarządu) – tak;
b) PENRITH SP. Z O.O. W LIKWIDACJIlikwidator – tak;
c) PENRITH SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
– likwidator – tak;
d) DEBITUM INVESTMENT SP. Z O. O. W
LIKWIDACJI - likwidator (wcześniej
prezes zarządu) – tak;
e) BAKURA SP. Z O.O. VINITA SP.K. W
LIKWIDACJI – likwidator- tak;
f) BAKURA SP. Z O.O. DEBITUM SP. K. W
LIKWIDACJ - likwidator - nie (podmiot
wykreślony) ;

g) informację, czy dana osoba prowadzi
działalność, która jest konkurencyjna w
stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub
osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej
h) informację, czy dana osoba figuruje w
rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym;

g) AFP WENUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
likwidator - (wcześniej członek zarządu)tak;
Nie dotyczy;
Zarząd Getback S.A. nie uznaje funkcji
pełnionych w Zarządzie Getback S.A. za
działalność konkurencyjną z uwagi na fakt, że
Getback S.A. jest podmiotem dominującym
emitenta, a EGB Investments S.A. wchodzi w
skład Grupy Kapitałowej Getback
Nie dotyczy

