Michał Feist
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Michał Feist, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w 2023 roku (w dniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy EXAMOBILE S.A. na którym pod rozstrzygnięcie poddane zostanie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022).
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie - Wyższe
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, tytuł radcy prawnego;
Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i administracji, kierunek studiów - prawo, tytuł magistra;
Doświadczenie zawodowe
03.2019 – 02.2020
PartnerBud S.A., Członek Rady Nadzorczej
06.2017 – 10.2017
PartnerBud S.A., Członek Rady Nadzorczej
06.2017 – obecnie
Instal Lublin S. A., Członek Rady Nadzorczej
06.2017 – obecnie
Murapol S.A., Wiceprezes Zarządu
2016 – obecnie
Grupa MURAPOL, członek zarządu, prokurent, członek rady nadzorczej kilkudziesięciu
spółek z grupy
04.2016 – obecnie
Murapol Real Estate S.A., Wiceprezes Zarządu
06.2015 – 06.2017
Murapol S.A. Prokurent Samoistny
10.2013 – 06.2015 Murapol S.A., Radca prawny
05.2011 – obecnie EXAMOBILE S.A., Członek Rady Nadzorczej
05.2010 – 08.2012 Murapol S.A., Radca prawny
02.2010 – obecnie Kancelaria Radcy Prawnego Michał Feist, Właściciel
06.2005 – 06.2010
„Beskidzkie Fabryki Mebli” Sp. z o. o., Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego
08.2004 – 06.2005 Zakład Narzędziowy „OL-NAR” Sp. z o. o., Członek Rady Nadzorczej
06.2003 – 06.2005
„EMALIA” S. A., Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne
znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:
Informacje wymienione w ppkt. b) powyżej.
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 co najmniej
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie wystąpiły.
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: Nie dotyczy.
g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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: Wskazana osoba nie prowadzi
działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Według złożonego oświadczenia wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Maciej Żak
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Maciej Żak, członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w 2023 roku (w dniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy EXAMOBILE S.A. na którym pod rozstrzygnięcie poddane zostanie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022).
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie - Wyższe
Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek studiów – psychologia zachowao społecznych,
Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, kierunek studiów – zarządzanie i marketing,
Bielska Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, kierunek studiów – zarządzanie i marketing,
Doświadczenie zawodowe
6.2013 – obecnie EXAMOBILE S.A., Członek Rady Nadzorczej
5.2012 – 06.2013 EXAMOBILE S.A., Wiceprezes Zarządu
5.2011 – 05.2012 EXAMOBILE S.A., Prezes Zarządu
4.2011 – obecnie PHU Maciej Żak, właściciel
1996 - 2002 PHU Maciej Żak, właściciel
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne
znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:
Informacje wymienione w ppkt. b) powyżej.
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 wystąpiły.
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: Nie dotyczy.
g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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:
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Według złożonego oświadczenia wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Radosław Handzlik
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Radosław Handzlik, członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w 2023 roku (w dniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy EXAMOBILE S.A. na którym pod rozstrzygnięcie poddane zostanie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022).
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie - Wyższe ekonomiczne
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
Doświadczenie zawodowe
2014 – obecnie
EXAMOBILE S.A., Członek Rady Nadzorczej
09.2012 – obecnie PGZ Kupiec Sp. z o.o. - współwłaściciel
10.2007 – obecnie Paulinka Sp.j. M.K.T.R. Handzlik – współwłaściciel
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne
znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:
Informacje wymienione w ppkt. b) powyżej.
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 wystąpiły.
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: Nie dotyczy.
g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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:
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Według złożonego oświadczenia wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Mirosław Korus
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Mirosław Korus, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w 2023 roku (w dniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy EXAMOBILE S.A. na którym pod rozstrzygnięcie poddane zostanie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022).
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie - Wyższe techniczne
Politechnika Śląska w Gliwicach, kierunek studiów - telekomunikacja
Technische Universiteit in Eindhoven, Digital Radio Systems and Telecommunication courses
Aix-Marseille University and GFKM, MBA
Doświadczenie zawodowe
12.2019 – obecnie PROX INVEST Sp. z o.o., Prezes Zarządu
06.2012 – obecnie EXAMOBILE S.A., Członek Rady Nadzorczej
11.2004 – obecnie Leliwa Sp. z o.o., Prezes Zarządu
02.2000 – 5.2003
Leliwa Telecom, Technical instructor
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne
znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:
Informacje wymienione w ppkt. b) powyżej.
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 wystąpiły.
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:
Nie dotyczy.
g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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:
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Według złożonego oświadczenia wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Izabela Wesołowska
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Izabela Wesołowska, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w 2023 roku (w dniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy EXAMOBILE S.A. na którym pod rozstrzygnięcie poddane zostanie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022).
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie - Wyższe
Prywatne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej, kierunek język angielski
Uniwersytet Jagiellooski, Zakład Porównawczych Studiów Cywilizacji, kierunek kulturoznawstwo
Doświadczenie zawodowe
2014 - obecnie EXAMOBILE S.A., Członek Rady Nadzorczej
2007 - obecnie Dwujęzyczne Szkoły Kopalioskiego w Bielsku-Białej, lektor języka angielskiego
2015 - 2017 ERG S.A., Członek Rady Nadzorczej
2009 - 2017 Błasiak i Wspólnicy S.J., wspólnik
2001 - 2015 Learning Systems Poland S.A., lektor języka angielskiego
2002 - 2009 Własna działalnośd gospodarcza
2002 - 2009 Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu, lektor języka angielskiego
1999 - 2001 Centrum Języków Obcych The Top w Bielsku-Białej, lektor języka angielskiego
1999 - 2000 Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Bielsku-Białej, lektor języka angielskiego
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne
znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:
Informacje wymienione w ppkt. b) powyżej.
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 wystąpiły.
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:
Nie dotyczy.
g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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:
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Według złożonego oświadczenia wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

