
CV  Gábor Kósa 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Gábor Kósa, Prezes Zarządu, 01.08.2024 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 

 Uniwersytet Medyczny Pécs (Węgry), Wyższa Szkoła Medycyny Klinicznej (2017- 
obecnie) 

 Uniwersytet w Pécs (Węgry), Human Resource Counsellor (2017) 

 Uniwersytet w Pécs (Węgry), Andragogika  (2012) 
 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 

 iSRV Zrt.(2012- obecnie) CEO,  

 IAI Kft. (2019- obecnie) CEO, 

 Tewelon GmbH (2014- obecnie) CEO, 

 Bit Pyrite Ltd. (2013- obecnie) CEO, 

 InterDomino VoD Zrt. (2014.06.30- 2014. 10.06.) CEO, 

 InterDomino Kft. (2012-2014) development director, 

 Optinsurance Zrt.- (2008-2012) CEO, 

 HF Communications AG (2004-2008) oficjalny przedstawiciel / dyrektor na Węgrzech, 

 InfoSoft Bt. (1998-2004) współwłaściciel. 
 

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

 

 Ponad 22 lata doświadczenia w branży high-tech i mediów,  

 Ponad 20 lat doświadczenia  jako zarządzający. 
 
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: 

Nie istnieje spółka prawa handlowego, w której jestem lub byłem członkiem organów 
zarządzających lub nadzorczych bądź wspólnikiem w ciągu ostatnich trzech lat, inna niż 
wymienione wyżej. 

 
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: 

 
Nie ma takiej decyzji sądu. 
 
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 ciągu ostatnich pięciu lat nie byłem członkiem organów zarządzających ani nadzorczych w 
żadnej z takich spółek. 

 
g) informacja, 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: 

 
Tewelon GmbH – właścicel / CEO 
Bit Pyrite Ltd. – właścicel / CEO  
 
Bit Pyrite jest głównym akcjonariuszem Polaris IT Group S.A. Obie spółki działają w branży IT 
jednak nie prowadzą działalnosci konkurencyjnej.  
 

Nie prowadzę działalności konkurencyjnej i nie jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej, spółki prawa handlowego lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki akcyjnej 
ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Nie mam wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowy, ani żadnym podobnym rejestrze.  


