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Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Łukasza Dziekana.
Obecnie Rada Nadzorcza Selena FM SA liczy 6 osób.

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej:
Pan Łukasz Dziekan jest absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na
kierunku informatyka stosowana. Karierę zawodową rozpoczynał w firmie Deloitte Advisory, gdzie zajmował się
matematycznym modelowaniem ryzyka finansowego, dla największych Polskich instytucji finansowych - lata 2008-2010.
W 2011 roku pracował dla nowojorskiego biura Deloitte - gdzie pracował dla American Express w obszarze ryzyka
kredytowego. Następnie dołączył do firmy ZocDoc - największego na świecie marketplace'u z dziedziny ochrony zdrowia
będącego "jednorożcem" w terminologii firm startupowych.
W latach 2013-2016 związany z firmą PwC Advisory, gdzie przez 3 lata zbudował liczący ponad 50 osób zespół
doradczy zajmujący się obszarem zaawansowanej analityki danych oraz machine learning i był pionierem we wdrażaniu
takich modeli w branżach handlu detalicznego oraz finansowej - na rynku polskim. Od 2017 roku założyciel i wiceprezes
FinAI s.a. - firmy z sektora fintech zajmującej się upraszczaniem finansów osobistych przy użyciu sztucznej inteligencji i
rozwiązań cyfrowych.
Wielokrotny uczestnik w charakterze prowadzącego prelekcje z zakresu sztucznej inteligencji i machine learning konferencji branżowych takich jak Data Science Summit, PyData, Azure Day, Infoshare i innych.
Pan Łukasz Dziekan nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Selena FM S.A.. Nie jest też
wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych
konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki są także udostępnione na stronie internetowej
www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie’.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

