
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA 
JR HOLDING ASI S.A.  

 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 

Artur Jedynak: Wiceprezes Zarządu  
powołany/a: dnia 21 kwietnia 2021 r. 
upływ kadencji: 30 czerwca 2025 r. 
 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Wykształcenie:  
Executive MBA, Akademia Leona Koźmińskiego 
mgr inż. Informatyka / Sztuczna Inteligencja, wydział Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki 
Stosowanej Politechniki Łódzkiej 
 
Doświadczenie zawodowe: 21 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia na 
stanowiskach kierowniczych, 10 lat doświadczenia w zarządzaniu Spółką giełdową na stanowisku 
Prezesa Zarządu. Kluczowe osiągnięcia w czasie zarządzania Spółką KBJ S.A. od debiutu na rynku 
NewConnect w 2011 roku do dnia dzisiejszego dotyczą rozwoju firmy i osiągnięcia pozycji jednej z 
największych spółek w branży posiadającej bazę ponad 250 klientów korporacyjnych na terenie Polski 
oraz Unii Europejskiej. 10-krotny wzrost zarządzanej Spółki mierzony wysokością przychodów od 
debiutu do 2020r. Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu organizacją w strukturze grupy kapitałowej 
zatrudniającej łącznie ok. 200 osób w 5-ciu spółkach. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w szerokim 
zakresie technologii informatycznych poparte kilkudziesięcioma projektami dla największych organizacji 
w Polsce i na świecie. Praktyczna wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie M&A oraz rynku 
kapitałowego i inwestycyjnego poparta zrealizowanymi przejęciami oraz inwestycjami. Specjalizacja w 
zakresie budowy wartości biznesów technologicznych z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego. 
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
 
Prezes Zarządu Spółki KBJ S.A. [06.2011 – nadal] 
 
4) 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 

 
Funkcje sprawowane w ramach grupy KBJ: 
KBJ S.A. – prezes zarządu [06.2011 - nadal] 
KBJ Services sp. z o.o. – prezes zarządu [08.2016 - nadal] 
SoftyLabs sp. z o.o. – członek zarządu [09.2020 – nadal] 
Funkcje sprawowane poza grupą KBJ: 
Onvestor ASI sp. z o.o. – prezes zarządu [07.2020 – nadal] 
 
5) 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 dotyczy  
 
6) 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 dotyczy  
 
7) 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 dotyczy  
 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Nie dotyczy  
 

 
 
 
 

……………………………………… 
(podpis) 
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