Załącznik do Raportu Bieżącego nr 35 / 2019 z dnia 11 czerwca 2019
Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej:
Pan Luzon jest głównym akcjonariuszem Amos Luzon Development and Energy Group Ltd
(poprzednio U. Dori Group Ltd.) ("A. Luzon Group") od 14 stycznia 2016 roku, w wyniku
nabycia udziałów A. Luzon Group od Gazit-Globe Israel Development Ltd. Od 1995 r. Pan
Luzon jest właścicielem oraz Dyrektorem Zarządzającym (CEO) prywatnej spółki A. Luzon
Properties and Investments Ltd., którą kontroluje posiadając 99% udziałów. Spółka prowadzi
działalność na rynku nieruchomości. Od 21 stycznia 2016 roku do 6 lutego 2017 roku Pan
Luzon pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego A. Luzon Group, natomiast od dnia 16 sierpnia
2016 pełnił funkcję członka zarządu, a począwszy od dnia 6 lutego 2017 roku Prezesa Zarządu
A. Luzon Group. Pan Amos Luzon posiada wykształcenie średnie - ukończył szkołę średnią
Amal B w Petah Tikva w Izraelu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Amos Luzon nie
jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w
stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Alon Kadouri jest Dyplomowanym Księgowym (Certified Public Accountant – CPA) w
spółce Ezra Kadouri & Co. CPA od roku 1988. Od 1998 roku jest partnerem i menedżerem
biura Ezra Kadouri & Co. CPA, gdzie jest odpowiedzialny za audyt, doradztwo podatkowe,
główne projekty, grupy z branży nieruchomości, spółki rządowe oraz szeroką gamę innych
spółek. Pan Alon Kadouri posiada licencjat (BA) w zakresie księgowości (z uprawnieniami
biegłego księgowego – kwalifikacja CPA) oraz Expanded Funding uzyskany w Szkole
Zarządzania i na Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu w latach 1988-1992. W 1998 roku
uzyskał uprawnienia Certyfikowanego Mediatora nadane przez Izraelskie Centrum Mediacji
oraz Rozwiązywania Konfliktów. Ponadto uczestniczył w szeregu kursów prowadzonych przez
Instytut Biegłych Księgowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, i inne. Zgodnie ze
złożonym oświadczeniem Pan Alon Kadouri nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej
działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu.
Pan Ofer Kadouri jest Dyplomowanym Księgowym (Certified Public Accountant - CPA) w
spółce Ezra Kadouri & Co. CPA od roku 1989. Od 1995 roku jest partnerem i menedżerem
biura Ezra Kadouri & Co. CPA, gdzie jest odpowiedzialny za audyt, doradztwo podatkowe,
przebieg głównych projektów, grupy z branży nieruchomości, spółki rządowe oraz szeroką
gamę innych spółek. Pan Ofer Kadouri posiada licencjat (BA) w zakresie księgowości (z
uprawnieniami biegłego księgowego - kwalifikacja CPA) oraz ekonomii uzyskany na
Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu w latach 1984-1988. W latach 1999-2000 uzyskał
Uprawnienia Biegłego Sądowego nadane przez Izraelski Instytut Biegłych Sądowych oraz
Arbitrów. Ponadto uczestniczył w szeregu kursów prowadzonych przez Instytut Biegłych
Księgowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów, i inne. Zgodnie ze
złożonym oświadczeniem Pan Ofer Kadouri nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej
działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu.
Pan Przemysław Kowalczyk sprawuje funkcję Dyrektora Finansowego w Hyundai Motor
Poland Sp. z o.o. od 2015 roku, gdzie nadzoruje obszary księgowości, kontrolingu i finansów.
Od 2010 do 2015 roku Pan Kowalczyk był niezależnym doradcą biznesowym i działał w
obszarze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W latach 2002 – 2009 był członkiem
Zarządu w Volkswagen Bank Polska Group. Wcześniej, w latach 1994 - 2002 Pan Kowalczyk
działał w sektorze bankowym w Szwajcarii i Polsce, sprawując liczne funkcje, m. in.
przewodniczącego Departamentu Skarbu w Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. Pan
Przemysław Kowalczyk posiada tytuł magistra Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku
Organizacji Handlu Zagranicznego (1988 – 1994). W latach 1992 - 1993 studiował w
University of Wales at Swansea w Wielkiej Brytanii – Szkole Zarządzania (w ramach
Transeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej Tempus). W latach 2006 - 2009
odbył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium
Zarządzania i Finansów. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Kowalczyk nie
jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w
stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Palenik jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Noobz from Poland S.A. (od września
2018 roku, od kwietnia 2019 delegowany do zarządu na okres 3 miesięcy). Od czerwca 2018
roku Pan Piotr Palenik jest zatrudniony jako zarządzający portfelem w TFI Capital Partners
S.A. Od czerwca 2018 roku Pan Piotr Palenik jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Newag
16 S.A. Od grudnia 2017 do grudnia 2018 roku Pan Piotr Palenik był członkiem Rady
Nadzorczej spółki Cambridge Chocolate Technologies S.A. Od 2004 do 2016 roku pracował w
domu maklerskim ING Securities S.A./ING Bank Śląski w dziale badań i doradztwa jako
analityk zaangażowany w spółki o średniej kapitalizacji oraz sektor finansowy (banki, firmy
ubezpieczeniowe). Od 2000 do 2004 roku wykonywał podobny zakres obowiązków w HSBC
Securities Polska S.A. w Warszawie, natomiast od 1998 do 1999 roku Pan Palenik pracował w
Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie nadwyżką
środków pieniężnych, udziałów mniejszościowych w spółkach publicznych. Pan Piotr Palenik
posiada tytuł magistra Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze i Polityczne (1994 – 1999). W 1996 roku odbył kurs dla kandydatów na maklerów
papierów wartościowych prowadzony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
oraz uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W 1997 roku odbył kurs dla
kandydatów na doradców inwestycyjnych w Centrum Prywatyzacji w Warszawie oraz uzyskał
licencję doradcy inwestycyjnego. Posiada tytuł CFA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan
Piotr Palenik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki,
która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Shmuel Rofe od 2014 roku jest przedsiębiorcą i doradcą w branży nieruchomości. Od 2009
do 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Ogen Properties Ltd. W latach 2004 - 2009
był Dyrektorem Finansowym oraz Dyrektorem Generalnym Gilaz Properties Ltd. Od 2001 do

2004 roku był Dyrektorem 17 Finasowym Zementcal Ltd. Od 1999 do 2001 roku Pan Rofe był
kontrolerem na Uniwersytecie w Haifie, w Izraelu. Pan Shmuel Rofe w 1992 roku uzyskał
licencjat (BA) w zakresie księgowości oraz ekonomii na Uniwersytecie w Hajfie, w Izraelu, a
od 1993 roku posiada uprawnienia biegłego księgowego – kwalifikacje CPA w Izraelu. W 2009
roku na Uniwersytecie w Hajfie uzyskał również tytuł LLB (licencjat z prawa). Zgodnie ze
złożonym oświadczeniem Pan Shmuel Rofe nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej
działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu.

