Warszawa, 14.02.2018 r.

Informacja od akcjonariusza Spółki, Neo Fund 1 Sp. z o.o., dotycząca zgłoszenia
kandydatury Pana Tomasza Kwietnia na Członka Rady Nadzorczej OEX S.A.

Zarząd OEX S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Neo
Fund 1 Sp. z o.o., decyzję o zgłoszeniu kandydatury pana Tomasza Kwietnia na Członka Rady
Nadzorczej OEX S.A. w związku z punktem porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 5 marca b. r., dotyczącym wyborów do Rady Nadzorczej
Spółki.
Pan Tomasz Kwiecień wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz
opublikowanie przedstawionych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zarząd OEX S.A.

Załącznik: życiorys Pana Tomasza Kwietnia otrzymany od akcjonariusza

Życiorys Pana Tomasza Kwietnia
Pan Tomasz Kwiecień (ur. 1977) jest absolwentem krakowskiego Uniwersytetu
Ekonomicznego. Pan Tomasz Kwiecień dysponuje szerokim doświadczeniem z zakresu
przygotowywania i implementacji strategii biznesowych, przeprowadzania inwestycji
kapitałowych, nadzoru właścicielskiego oraz pozyskiwania finansowania. Na początku swojej
kariery był związany z firmami Arthur Andersen oraz Ernst & Young, gdzie pracował w
działach audytu oraz corporate finance. W latach 2004–2014, pełnił funkcję dyrektora
zarządzającego w warszawskim biurze Mezzanine Management, firmie doradzającej grupie
funduszy Accession Mezzanine Capital inwestujących w Polsce i Europie Środkowej. W Polsce
był odpowiedzialny m.in. za udane inwestycje w Solaris Bus & Coach, LuxMed, czy
Masterlease. Poza Polską przeprowadził inwestycje m.in. w firmy Jet Finance w Bułgarii, czy
Norican w Danii. W trakcie kariery w Mezzanine Management zasiadał lub uczestniczył w
pracach rad nadzorczych spółek Zaberd, Lux Med, Solaris Bus & Coach, iSource, Masterlease,
Norican, czy Dominum. Od początku 2015 do końca 2016 roku pełnił funkcję prezesa zarządu
AASA Polska S.A., firmy pożyczkowej.
Od marca 2017 roku do końca stycznia 2018 roku był członkiem Zarządu OEX S.A.
odpowiedzialnym za strategię i rozwój biznesu. Od lutego 2018 roku pełni obowiązki prezesa
zarządu Vippo Sp. z o. o., firmy oferującej ratalne pożyczki gotówkowe.

