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Silvair, Inc. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 września 2018 r. Rada Dyrektorów Spółki („Rada Dyrektorów”)
powołała Marka Kapturkiewicza w skład Rady Dyrektorów. Jednocześnie Marek Kapturkiewicz został
powołany na członka Komitetu ds. Audytu Spółki.
Marek Kapturkiewicz studiował na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1985 r. uzyskał tytuł
magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Ponadto w 1997 r.
ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na
kierunku Zarządzanie Firmą. W latach 1985-1996 pracował na stanowisku specjalisty konstruktora (informatyka,
elektronika) w Instytucie Zaawansowanych Technologii (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem) w Krakowie,
gdzie zajmował się projektowaniem i budową systemów operacyjnych czasu rzeczywistego wykorzystywanych
następnie w sterowaniu urządzeniami w przemyśle. W latach 1991-1996 pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa
zarządu T.I.C. Trading-Investment-Consulting sp. z o.o., gdzie zaangażowany był w projekty consultingowe i
marketingowe. Od 1996 do 1999 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Promocji i Rozwoju Produktu w
Tymbark S.A., gdzie był odpowiedzialny za całość działań promocyjno-reklamowych firmy oraz rozwój linii
produktowych. W latach 2000-2002 był zaangażowany jako główny negocjator z ramienia Grupy Onet.pl S.A. w
zakresie powołania Polskie Badania Internetu sp. z o.o. oraz pełnił do marca 2002 r. funkcję członka pierwszej
rady nadzorczej Polskie Badania Internetu sp. z o.o. W Grupie Onet.pl S.A. w latach 1999-2002 pracował na
stanowisku dyrektora odpowiedzialnego bezpośrednio m.in. za sprzedaż, marketing, badania, architekturę
portalu i zarządzanie redakcjami oraz współodpowiedzialnego za akwizycje oraz projekty inwestycyjne Grupy
Onet.pl S.A. (w tym m.in. Sympatia.pl, Zumi.pl). W latach 2002-2005 pełnił w spółce Grupa Onet.pl S.A.
funkcję członka zarządu, a w latach 2005-2009 wiceprezesa zarządu. Obecnie Marek Kapturkiewicz pełni
funkcję członka zarządu w Innovation Nest sp. z o.o., SPIN – Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest sp. z
o.o., Innovation Nest Europe sp. z o.o., będącej podmiotem powiązanym jednego z akcjonariuszy Spółki oraz
funkcję członka rady nadzorczej w Elmodis sp. z o.o. oraz iGrid Technology sp. z o.o.
Marek Kapturkiewicz nie prowadzi konkurencyjnej działalności 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.
Marek Kapturkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Marek Kapturkiewicz spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
GPW 2016.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

