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Pan Jochen Hummel został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej Spółki w dniu 

28  czerwca  2019 r. Kadencja Pana Jochena Hummela na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Spółki 

upłynie w dniu 28 czerwca 2024 r.  

 

Pan Hummel jest przedsiębiorcą, który wcześniej zajmował się programowaniem. Ukończył Merz 

Schule w Stuttgarcie. Założyciel TRADOS, światowego lidera w dziedzinie tłumaczeń wspomaganych 

komputerowo, oraz Metaversum, wysoce innowacyjnego startupu, który w swoim produkcie Twinity 

odzwierciedlał prawdziwe życie w świecie wirtualnym. Posiada bogate doświadczenie w biznesie 

międzynarodowym, w takim zakresie jak: budowa globalnych spółek, pozyskiwanie kapitału 

podwyższonego ryzyka, zaangażowanie w fuzje i przejęcia po obu stronach, zajmowanie stanowisk 

kierowniczych w zakresie rozwoju, sprzedaży i ogólnego zarządzania, sprawowanie funkcji w 

zarządach. Zajmuje się łączeniem nowych technologii z innowacyjnymi modelami biznesowymi.. 

 

Pan Jochen Hummel posiada następujące doświadczenie zawodowe: 

 

2011 – obecnie Prezes (CEO) Coreon GmbH, spółki, która łączy elastyczne narzędzia do tworzenia, 

badania i utrzymywania taksonomii z zarządzaniem terminologią; Coreon jest 

najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem SaaS dla wielojęzycznych baz wiedzy; 

2011 – obecnie Prezes (CEO) ESTeam AB – spółki, która specjalizuje się w przetwarzaniu na dużą 

skalę treści wielojęzycznych; 

2012 – 2018 Prezes Zarządu LT Innovate; 

2011 – 2012  Prezes Zarządu Metaversum GmbH, 

2006 – 2010 Prezes (CEO) Metaversum GmbH 

2003 – 2006  GM EMEA (Główny Manager dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) w TRADOS/SDL, 

2000 – 2003  Dyrektor ds. technologii (CTO) oraz Prezes Zarządu w TRADOS GmbH; 

1986 – 2000  Założyciel i Prezes (CEO) TRADOS GmbH. 

 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jochena Hummela, działalność w spółkach ESTeam 

AB oraz Coreon GmbH ma istotne znaczenie dla Spółki; obie spółki współpracowały ze Spółką w 

przeszłości. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jochena Hummela, oprócz ujawnionej działalności w 

spółkach ESTeam AB oraz Coreon GmbH, nie wykonuje on innej działalności konkurencyjnej wobec 

Spółki.  

 

W okresie ostatnich 3 lat Pan Jochen Hummel był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek: 

 

2011 – obecnie  Prezes i członek zarządu ESTeam AS,  

2011 – obecnie  Prezes i akcjonariusz (35%) Coreon GmbH. 

 

Pan Jochen Hummel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Pana Jochena Hummela 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu 



zarządzającego lub nadzorczego. Pan Jochen Hummel nie jest wpisany do rejestru dłużników 

niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 


