Informacje o nowym członku zarządu spółki P4 sp. z o.o. zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Marcin Szul – Członek Zarządu P4 sp. z o.o. oraz dyrektor do spraw finansowych P4 sp. z o.o. („Spółka”)
Termin upływu kadencji: 2025

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:
Marcin Szul uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie oraz tytuł MBA z IESE Business School w Barcelonie.
Kariera zawodowa:
Marcin Szul posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, rachunkowości zarządczej
i kontrolingu, z czego znaczną większość w sektorze telekomunikacyjnym. Ostatnie dziesięć lat spędził
w Play na stanowisku dyrektora ds. kontrolingu finansowego. Przed dołączeniem do Play, pracował między
innymi w PTK Centertel (operator mobilny obecnego Orange Polska) oraz UPC Polska (części Grupy Liberty
Global)
Doświadczenie zawodowe:
- Dyrektor Departamentu Kontrolingu Finansowego – P4 Sp. z o.o. – od 01.2010
- Kierownik Działu Rachunkowości Zarządczej – UPC Polska Sp. z o.o. – od 01.2008 do 12.2009
- Kontroler Finansowy - Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. - od 03.2007 do 09.2007
- Kierownik Działu Budżetu i Planowania - PTK Centertel Sp. z o.o. - od 11.2000 do 02.2007
- Starszy Konsultant - Ernst & Young Poland Sp. z o.o. – od 01.1998 do 10.2000

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie
dla emitenta,
Pan Marcin Szul nie wykonuje poza Spółką działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, powoływany na stanowisko był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
Pan Marcin Szul w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających albo wspólnikiem
spółek prawa handlowego. Jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących spółkach od 2019 roku:
3S S.A. w Katowicach,
3S Data Center S.A. w Katowicach
3S BOX S.A. w Katowicach

Informacja czy w okresie ostatnich pięciu lat powoływany na stanowisko został skazany
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 ostatnich pięciu lat powoływany na
stanowisko otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
Pan Marcin Szul nie był w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa o
których mowa w art. 8 § 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, jak również w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana
Marcina Szula nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których
powoływany na stanowisko pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
Nie było takich przypadków

Informacja czy powoływany na stanowisko 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,
Pan Marcin Szul nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Marcin Szul nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

