
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 
Pan Chun-Fu Lin - Prezes Zarządu, kadencja członka Zarządu upłynęła 22.12.2015 r., mandat 
wygasa po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
Pan Chun-Fu Lin jest absolwentem Feng Chia University w Taichung na Tajwanie. Od 1994 
roku, prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. W początkowym okresie zajmował się 
głównie dystrybucją urządzeń RTV i sprzętu Hi-Fi. W roku 1998 powiększył dodatkowo zakres 
dystrybucji o akcesoria komputerowe i szeroko rozumianą elektronikę użytkową. 
Od początku swojej aktywności na rynku polskim stale budował dobre relacje  
w poszczególnych kanałach dystrybucyjnych, uczestnicząc w sposób aktywny we wszystkich 
ważnych zmianach na nim zachodzących. 
Ze względu na wykształcenie techniczne, Chun-Fu Lin ma obszerną wiedzę na temat 
charakterystyki dystrybuowanych towarów, sytuacji producentów oraz trendów rynkowych  
i produktowych. W toku 20 lat swojej aktywności na rynku polskim zdobył również wiedzę  
i doświadczenie w obszarze zarządzania, finansów oraz handlu. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta,  
 
Pan Chun-Fu Lin jest Prezesem Zarządu firmy Vadex Sp. z o.o., od której Emitent wynajmuje 
powierzchnie biurowe i magazynowe oraz Prezesem Zarządu i Wspólnikiem firmy Handsfull 
Technology Corp. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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, 
 
2003 r. – 2012 r. Vako Sp. z o.o. – Wiceprezes Spółki; Wspólnik 
2010 r. – nadal Vadex Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
1990 r. – nadal Handsfull Technology Corp. – Prezes Zarządu; Wspólnik 
 
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, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa 
oraz nie orzeczono sądowego zakazu 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, 
 



W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego  
lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
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, 
 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku  
do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej  
ani 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; 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


