Życiorysy kandydatów na Członków Rady
Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Spółka).

I.

Nadzorczej

Przedsiębiorstwa

Handlu

Gregory Armstrong

Pan Gregory Armstron ukończył Princeton University (USA) w zakresie
inżynierii elektrycznej oraz posiada tytuł Master of Business Administration
(MBA) w zakresie finansów i ekonomii z MIT’s Sloan School
of Management (Cambridge).
Pan Gregory Armstrong karierę zawodową rozpoczął w roku 1997
w Corporate
Communications Broadcast Network, INC. by następnie
w 1998 r. kontynuować ją w Product Genesis, Inc. W latach 2000 – 2001
był zatrudniony jako Mergers & Acqusitions Analyst w Broadview
International, LLC. W okresie 2002-2004 był Starszym Analitykiem
w AIG Capital Partners, INC. Od 2006 r. związany jest z Cartesian Capital
Group, LLC., gdzie od 2014 r. pełni funkcję Starszego Dyrektora
Zarządzającego.
Od 2015 r. Pan Gregory Armstrong pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Gregory Armstrong
nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu, poza wymienioną powyżej. Nie figuruje
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

II.

Carlo Bernasconi

Pan Carlo Bernasconi ukończył edukację handlową w Olten w Szwajcarii
a następnie w latach 1982 – 1986 ukończył program zarządzania w Bally’s
Shoes Factories w zakresie projektowania, marketingu, sprzedaży
i produkcji wysokiej jakości obuwia. Następnie, w latach 1987 – 1994
odbył praktykę w fabrykach Bally’s we Francji, wielkiej Brytanii i Włoszech.
Pan Carlo Bernasconi na początku zaczął swoją karierę w branży
modowej gdzie kierował działem damskich butów w fabryce obuwia
Bally’s. Został on pierwszym globalnym szefem zamówień Grupy Bally.
Następnie kontynuował swoją karierę w ramach własnego biznesu,
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gdzie współpracował z takimi markami jak Church, J. Crew, Charles
Jourdan, a następnie w 1996 r. dołączył do grupy Swatch AB.
W maju 1999 Pan Carlo Bernasconi rozpoczął współpracę z Nuance
Group AG jako Dyrektor ds. Zakupów i Sprzedaży w regionie Europy
Południowej. Stanowisko to pełnił do kwietnia 2002 r. w tym czasie
był odpowiedzialny
za
połączenie
obu
europejskich
regionów.
W lutym
2004
został
Dyrektorem
Zarządzającym
dla
regionu
europejskiego W styczniu 2006 roku przeniósł się do Biura Zarządu Spółki
w celu przejęcia wolnego stanowiska Wicedyrektora ds. rozwoju biznesu
i rozpoczął na początku 2007 roku tworzenie nowej jednostki usług
detalicznych i dystrybucji jako CEO. Będąc członkiem zespołu
zarządzającego Nuance Group był także odpowiedzialny za rynek indyjski.
Od 2013 r. związany jest z Flemingo International Limited gdzie pełni
funkcje Dyrektora/Członka Zarządu. Od 15 października 2013 r.
jest Członkiem Zarządu w CDD Holding BV, Rotterdam Airport Tax Free
Shop B.V., Chacalli – Den Haag
B.V., Chacalli De Decker NV
oraz Neiderrhein Airport Shop GmbH, będącymi spółkami zależnymi
od Spółki.
Flemingo International Limited prowadzi sprzedaż detaliczną towarów
wolnocłowych w ponad 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem
Ashdod Holding Limited, będącego większościowym akcjonariuszem
Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Carlo Bernasconi nie prowadzi
działalności konkurencyjnej wobec Spółki poza wymienioną powyżej,
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, poza wymienioną
powyżej.
Nie
figuruje
w Rejestrze
Dłużników
Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

III.

Ayyaswamy Choodamani

Pan Choodamani Ayyaswamy posiada wykształcenie wyższe.
Pan Choodamani Ayyaswamy posiada wieloletnie (ponad 30 lat)
doświadczenie w zarządzaniu księgowością, finansami oraz audytem
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finansowym. Od wielu lat pełni funkcję CFO w Flemingo International
Limited. Ponadto jest parterem w Swamy & Chabbra przez ponad 20 lat.
Flemingo International Limited prowadzi sprzedaż detaliczną towarów
wolnocłowych w 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod
Holdings, będącego większościowym akcjonariuszem Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Choodamani Ayyaswamy
nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu, poza wymienioną powyżej. Nie figuruje
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

IV.

Maciej Dworniak

Pan Maciej Dworniak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.
W 1998 roku uzyskał z wyróżnieniem dyplom Bachelor of Arts z ekonomii
i nauk politycznych na Uniwersytecie Stanforda. Następnie w 2002 roku
uzyskał dyplom Master of Business Administration (MBA) na uczelni –
Harvard Business School.
Pan Maciej Dworniak karierę zawodową rozpoczął w roku 1998
jako Analityk Finansowy w dziale fuzji i przejęć w spółce Lazard
Frères & Co. LLC w Nowym Jorku. Następnie w latach 2001 - 2004
był związany z Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. w Londynie gdzie
pracował jako Associate specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej,
gdzie uczestniczył w licznych projektach z zakresu doradztwa
transakcyjnego pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji. Od 2004
do 2007 roku Pan Maciej Dworniak zatrudniony był jako Dyrektor
Wykonawczy w D. B. Zwirn & Co., w Londynie, a w 2006 roku został
członkiem globalnego zespołu finansowania dłużnego działającego
w tej spółce. Następnie w latach 2007-2008 pełnił funkcję Dyrektora
Zarządzającego w spółce European Social Opportunities Capital UK Ltd.,
będącej jednym z partnerów funduszu zarządzającego aktywami
o wartości przekraczającej 500 milionów dolarów. Od września 2009 r.
do listopada 2011 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Mikro Ubezpieczenia
Sp. z o. o., a od sierpnia 2009 r. do lutego 2015 r. był związany ze spółką
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Tempo Finanse Sp. z o.o. najpierw jako Członek Zarządu, następnie
Prezes Zarządu a ostatecznie jej Prokurent. Dodatkowo na przestrzeni
lat 2011 – 2014 pełnił funkcje w poniższych spółkach:
 czerwiec 2011 r. – grudzień 2011 r. – ITI Holdings S.A. – Członek
Rady Dyrektorów;
 marzec 2011 r. – grudzień 2011 r. Klub Piłkarski Legia Warszawa
S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
 kwiecień 2011 r. – sierpień 2012 r. – Efektywne Centrum Operacji
Sp. z o. o. – Członek Zarządu;
 październik
2012
r.
–
maj
2014
r.–
Bastion
Dom
Inwestycyjny Sp. z o. o.– Członek Zarządu.
Obecnie Pan Maciej Dworniak pełni funkcje w następujących spółkach:
 Bastion Investments Sp. z o. o.
 Bastion Capital Sp. z o. o.;
 Bastion Advisory Sp. z o. o.;
 Bastion Venture Fund Sp. z o. o.;
 I-Marine Sp. z o. o.;
 Stork Sp. z o. o.;
 Skylark 2 Sp. z o. o.;
 Bastion Venture Fund Sp. z o. o. S.K.A.;
 Stork 4 Sp. z o. o. S.K.A.;
 Energeton Sp. z o.o. Sp. k.;
 Syrena Real Estate Sp. z o. o.;
 Syrena Real Estate Sp. z o. o. Sp. k.;
Dodatkowo Pan Maciej Dworniak jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Dworniak nie prowadzi
działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek
organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
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Harold Gittelmon

Pan Harold Gittlemon posiada wyższe wykształcenie. W 1984 roku
ukończył University of Wales w Wielkiej Brytanii na kierunku bankowość
i finanse. W 1987 r. zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA)
na City University Business School.
Pan Harold Gittlemon karierę zawodową rozpoczął w 1984 r. w Bank
Leumi PLC w Wielkiej Brytanii na stanowisku Marketing Manager.
Departament, w którym pracował był odpowiedzialny za badania rynkowe,
planowanie strategiczne i rozwój produktów. Następnie od 1987 r.
do 1990 r. był Asystentem Wiceprezesa w Manufacturers Hanover Trust
Company. W latach 1990 – 1994 r. jako Inwestor był związany z 3i Group
PLC i był tam zaangażowany w: wykupy menedżerskie, rozwój kapitału,
plasowanie prywatne oraz startup-y. Uczestniczył w znaczących
transakcjach, między innymi: przejścia spółki Prontaprint Group Plc.
z rynku publicznego na rynek prywatny, przejęcia oddziału inżynierskiego
Bridon plc oraz utworzenia Vardon PLC. Od 1995 r. do 2011 r. pełnił
funkcję Non-Executive Director w Clive Sutton Group Limited –
największej franczyzie Chrysler Jeep zlokalizowanej poza Stanami
Zjednoczonymi. Pan Harold Gittelmon
jest również założycielem,
a w latach 1994 – 2003 pełnił funkcję dyrektora spółki Eclipse Investment
Partners Limited. Zajmował się tam miedzy innymi zarządzaniem
funduszami venture. W 2000 roku przez kilka miesięcy współpracował
z Softtechnet.com PLC. Od 2003 r. związany jest z Grupą Harding
Brothers gdzie pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego całą grupą.
Harding Brothers zajmuje się sprzedażą towarów luksusowych
na promach. Obecnie Grupa Harding Brothers jest częścią Flemingo
International, które prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnocłowych
w ponad 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod
Holding Limited, będącego większościowym akcjonariuszem Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Harold Gittlemon nie prowadzi
działalności konkurencyjnej wobec Spółki poza wymienioną powyżej,
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, poza wymienioną
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Nie
figuruje
w Rejestrze
Dłużników
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Handlu

Niewypłacalnych

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej będzie
przedmiotem
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. zwołanego
na 18 maja 2016 r.
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