Prezes Zarządu – Pan Jacek Jędrzejowski
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką osoba została powołana
Pan Jacek Jędrzejowski powołany został do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na 3-letnią
kadencję wspólną.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Współzałożyciel, członek zarządu oraz Prezes odpowiedzialny za finanse w tym pozyskiwanie
funduszy unijnych na projekty autorskie Grupy i3D, zarządzanie kadrą oraz projekty badawczorozwojowe. Jest również Prezesem, spółek córek: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości, i3D
Science i i3D Med. Nominowany w 2011 przez firmę doradczą Ernst & Young do tytułu Przedsiębiorca
Roku. Magazyn Brief, w lutym 2012 roku, docenił jego zaangażowanie w tworzeniu i3D plasując jego
osobę na 7 miejscu rankingu „50 najbardziej kreatywnych w biznesie”. Na swoim koncie ma liczne
sukcesy z zakresu wdrażania projektów badawczo-rozwojowych oraz pozyskiwania funduszy z
programów unijnych na rozwój innowacyjnych produktów i rozwiązań. Absolwent Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Nie wystąpiły.
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Prezes Zarządu w spółkach: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości Sp. z o.o., i3D Science Sp. z o.o.,
i3D Med Sp. z o.o. oraz Biuro Rachunkowe JJ Sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej i3D Network S.A.
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których 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.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie wystąpiły.
7. Informacja, czy 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 wystąpiły.
8. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje.

Wiceprezes Zarządu – Pan Arkadiusz Patryas
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką osoba została powołana
Pan Arkadiusz Patryas powołany został do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na 3-letnią
kadencję wspólną.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Współzałożyciel, członek zarządu oraz Wiceprezes odpowiedzialny za rozwój, sprzedaż i marketing
Grupy i3D. Jest również Prezesem spółek córek: i3D Home i i3D Network. Nominowany w 2011przez
firmę doradczą Ernst & Young do tytułu Przedsiębiorca Roku. W rankingu magazynu Brief: „50
najbardziej kreatywnych w biznesie” znalazł się na 7 miejscu. Przez 11 lat pracował w firmach
consultingowych tzw. „Wielkiej czwórki”. Doradzał w projektach z zakresu M&A, inwestycji typu
greenfield oraz planowania strategicznego.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Nie wystąpiły.
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Prezes Zarządu w spółkach: i3D Home Sp. z o.o., i3D Network S.A., Plug&Sale Sp. z o.o., Simmersion
GmbH.
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których 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.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie wystąpiły.
7. Informacja, czy 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 wystąpiły.
8. Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie figuruje.

