Informacje dotyczące nowego Członka Rady Nadzorczej
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Justyna Spytek, Członka Rady Nadzorczej QuarticOn S.A.
Termin upływu kadencji: 19 lutego 2023 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Ekspert e-commerce i performance marketingu, z branżą internetową związana od 17 lat.
Doświadczenie zdobywała w agencjach mediowych, gdzie była odpowiedzialna za budowanie strategii
i zarządzanie projektami performance’owymi. Przez ponad 8 lat była odpowiedzialna za rozwój w
Polsce międzynarodowej sieci afiliacyjnej TradeTracker wyspecjalizowanej w usługach dla ecommerce, gdzie wspólnie z zespołem efektywnie prowadziła programy sprzedażowe dla największych
sklepów internetowych przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii. Współpraca z kilkuset
sklepami i kilkudziesięcioma klientami z innych branż dała pole do budowania niestandardowych
strategii oraz rozwoju nowych, innowacyjnych narzędzi, których efektywność została doceniona w
środowisku branżowym (nagrody w konkursach Performance Marketing Awards, Performance
Marketing Diamonds CEE).
Wieloletni szef grupy roboczej e-commerce działającej przy IAB, wykładowca ALK Digital Marketing
oraz Studiów dualnych Collegium Civitas „Marketing internetowy i e-commerce”. Autorka licznych
publikacji związanych z trendami e-commerce, skutecznym wykorzystaniem kanałów sprzedaży
internetowej, czy holistycznym podejścia do ścieżki konsumenta online. Członek jury w konkursach
branżowych organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Jako trener DIMAQ oraz wieloletni
ekspert digital i e-commerce marketingu współpracowała z Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej przy tworzeniu i egzekucji dokumentacji przetargowej dotyczących marketingu online oraz
z licznymi podmiotami, dla których prowadziła audyt ich działań afiliacyjnych oraz szkolenia z zakresu
performance i e-commerce marketingu.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta,
Client Success Director w Circlewise AS
Wykładowca ALK, kierunki: Marketing Internetowy, Handel Internetowy
Wykładowca Collegium Civitas, kierunki: Marketing internetowy i e-commerce
Trener DIMAQ: szkolenia otwarte i dedykowane w ramach IAB Polska (e-commerce, reklama display)
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,
TradeTracker Poland Sp. z o.o.- prezes zarządu do XI 2018r.
Centraals Europe SA.- Członek Rady Nadzorczej od X 2019r.
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 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 osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
NIE
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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,
NIE
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,
NIE
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
NIE

