
Kwestionariusz osobowy 

 w związku z pełnieniem funkcji w organach 

Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem) 

skierowany do: 

a) członków organów nadzorujących Spółki. 

 

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko Marcin Jabłoński 

Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) 
w ramach emitenta 

Termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego   

 

Mgr filologii polskiej, polski i międzynarodowy ekspert w zakresie 
innowacji i klasteringu, ekspert w zakresie internacjonalizacji. 
Autor i współautor publikacji prasowych oraz naukowych  z zakresu 
klasteringu i innowacyjności. Wykładowca na podyplomowych 
studiach „Broker sieci innowacji” (Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej). Zewnętrzny wykładowca Uniwersytetu 
Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.  

Wieloletni udziałowiec i członek zarządu firmy Profitcard sp. z o.o. 
w Cieszynie (2003-2020), współzałożyciel Connectionpoint sp. z 
o.o. (2008), udziałowiec spółki Dimexnet France 
(www.dimexnet.com) (2021). Od 2010 roku Członek Śląskiej Rady 
Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 
Kierownik projektu ewaluacji klastrów polskich dla Ministerstwa 
Gospodarki (2017), Członek Rady Inwestycyjnej Inkubatora 
Przedsiębiorczości 4.0 (2021), Starszy Specjalista w Funduszu 
Górnośląskim S.A. – Doradca Rynkowy (Afryka i Bliski Wschód) 
2021, Wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w 
Mysłowicach (2019). Szkoleniowiec i mentor – ponad 500 godzin 
szkoleń, warsztatów w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, 
Austrii, Rumunii, Włoszech, Francji, Egipcie. Wielokrotny prelegent 
międzynarodowych konferencji i seminariów. Biegły sądowy z 
zakresu klastrów i procesów innowacyjnych. 

Współautor Handbook for Clusteri Optimisation (2013) (Jabłoński, 
Knop, Olko) 



WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Należy wskazać działalność wykonywaną 
przez osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

Wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w 
Mysłowicach, Doradca Rynkowy (Afryka i Bliski Wschód) Fundusz 
Górnośląski S.A. 

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 wraz ze wskazaniem okresu 
pełnienia funkcji 

Prezes Zarządu Connectionpoint sp. z o.o. 

Prezes Zarządu Dimexnet Poland sp. z o.o.  

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 karany 

Należy wskazać 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 

Należy podać informacje, 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 prowadzi 

Należy podać informacje, czy dana osoba 
figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie figuruje 



 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie. 

 

Miejsce, data   podpis osoby wypełniającej ankietę  

Żywiec, 27.05.2021 


