Marcin Zoga
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna
im. Oskara Langego) na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym na kierunku Zarządzanie
i inżynieria produkcji, który to ukończył z tytułem magister inżynier.
Od 2003 roku pracował dla jednego z największych dystrybutorów sprzetu i oprogramowania
komuterowego, notowanego na GPW, początkowo jako specjalista a następ jako menager
działu sprzedaży zagranicznej. Od 2009 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą
związaną z kompleksowym zarządzaniu obszarem sprzedaży i finansów, w szczególności w
zakresie optymalizacji procesów, maksymalizacji zysku poprzez zwiększanie efektywności,
redukcję kosztów oraz wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem. Od 2016 aktywnie wspiera
Zarząd BPX S.A. w utrzymanie zbilansowanego tempa rozwoju oraz w tworzeniu i w realizacji
strategii.
W okresie ostatnich trzech lat Marcin Zoga był wspólnikiem w Maxtrim Sp. z o.o. BIS Sp. K.
oraz nadal w Housemax Sp. z o.o., Maxtrim Sp. z o.o. pełni funkcje w organach zarządzających
oraz nadal pozostaje wspólnikiem Nextrade Poland Sp. z o.o., Maxtrim Sp. z o.o.
Marcin Zoga nie prowadzi innej działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki BPX S.A.
W okresie ostatnich pięciu lat Marcin Zoga nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W
okresie ostatnich pięciu Marcin Zoga nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja
podmiotu, w którym Marcin Zoga pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.
Marcin Zoga nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta,
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Marcin Zoga nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

