ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO EBI „MILKPOL” SA NR 14/2016 Z 18.06.2016 R.

ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB NADZORUJĄCYCH „MILKPOL” SA
INFORMACJE, W ZAKRESIE O KTÓRYM MOWA W § 10 PKT 20) ZAŁĄCZNIKA NR 1
DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Pan Igor Gałwa – członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
[powołany w skład Rady Nadzorczej „Milkpol” SA mocą postanowień uchwały Nr 16/06/2016 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku]
(a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Z uwagi na postanowienia § 11 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, zgodnie z którymi kadencja Rady
Nadzorczej trwa trzy lata, kadencja Pana Igora Gałwy – członka Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 17
czerwca 2019 roku
(b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Studia Licencjackie na kierunku zarządzanie w Wyższej Społecznej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Łodzi
Kurs analizy kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkolenie z zakresu zwalczania przestępczości
gospodarczej, finansowej analizy kryminalnej w Unii Europejskiej i Polsce
Od 1991 roku – służba w Policji
[2000 – 2003] Komenda Miejska Policji w Łodzi
[2003 – 2012] analityk kryminalny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi
[11.2011 – obecnie] członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
(c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Pan Igor Gałwa nie wykonuje poza „Milkpol” SA działalności, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta.
(d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
Od listopada 2011 roku i obecnie – członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
(e) 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
Pan Igor Gałwa nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych. Pan Igor Gałwa w okresie ostatnich pięciu lat,
ani wcześniej nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
(f) 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
W odniesieniu do podmiotu, w którym Pan Igor Gałwa pełnił funkcje członka organu nadzorczego (członek
Rady Nadzorczej „Milkpol” SA) nie wystąpiły, w okresie ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych,
przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
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(g) informację, 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
Pan Igor Gałwa nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki i nie
jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
(h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Igor Gałwa nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jarosław Śmietaniak – członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
[powołany w skład Rady Nadzorczej „Milkpol” SA mocą postanowień uchwały Nr 17/06/2016 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku]
(a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Z uwagi na postanowienia § 11 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, zgodnie z którymi kadencja Rady
Nadzorczej trwa trzy lata, kadencja Pana Jarosława Śmietaniaka – członka Rady Nadzorczej Spółki upływa
z dniem 17 czerwca 2019 roku
(b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się realizacją projektów
doradczych w zakresie systemowego zwiększania zysków, zarządzania kosztami i rentownością polskich
przedsiębiorstw. Brał udział w kilkudziesięciu referencyjnych projektach wdrożeniowych systemów
ABC/M, co plasuje go w polskiej czołówce specjalistów w zakresie praktycznego wykorzystania Rachunku
Kosztów Działań. Czołowe referencje biznesowe to: Jurajska®, Grupa giełdowa Otmuchów, Pol-Hun,
Unicell Poland, POCH, Fair
(c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Pan Jarosław Śmietaniak nie wykonuje poza „Milkpol” SA działalności, która miałaby istotne znaczenie dla
emitenta.
(d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
W okresie ostatnich trzech lat Pan Jarosław Śmietaniak nie był członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. Od dnia 17 czerwca 2016 roku – członek Rady
Nadzorczej „Milkpol” SA.
(e) 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
Pan Jarosław Śmietaniak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych. Pan Jarosław Śmietaniak w okresie
ostatnich pięciu lat, ani wcześniej nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

2

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO EBI „MILKPOL” SA NR 14/2016 Z 18.06.2016 R.

(f) 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. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Śmietaniak nie był członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych w żadnym podmiocie.
(g) informację, 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
Pan Jarosław Śmietaniak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Spółki i nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
(h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Jarosław Śmietaniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Zofia Strzebiecka – członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
[powołana w skład Rady Nadzorczej „Milkpol” SA mocą postanowień uchwały Nr 18/06/2016 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku]
(a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Z uwagi na postanowienia § 11 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, zgodnie z którymi kadencja Rady
Nadzorczej trwa trzy lata, kadencja Pani Zofii Strzebieckiej – członka Rady Nadzorczej Spółki upływa z
dniem 17 czerwca 2019 roku
(b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie: technik ogrodnik
[1970 – 2014] prowadziła działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako – produkcja rolna, działy specjalne
(ogrodnictwo); aktualnie jest na emeryturze
(c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Pani Zofia Strzebiecka nie wykonuje poza emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla
„Milkpol” SA.
(d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
W okresie ostatnich trzech lat Pani Zofia Strzebiecka nie była członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. Od dnia 17 czerwca 2016 roku – członek Rady
Nadzorczej „Milkpol” SA.
(e) 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
Pani Zofia Strzebiecka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych. Pani Zofia Strzebiecka w okresie ostatnich
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pięciu lat, ani wcześniej nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
(f) 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. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Zofia Strzebiecka nie była członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych w żadnym podmiocie.
(g) informację, 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
Pani Zofia Strzebiecka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki
i nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
(h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pani Zofia Strzebiecka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Sławomir Karasiński – członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
[powołany w skład Rady Nadzorczej „Milkpol” SA mocą postanowień uchwały Nr 19/06/2016 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku]
(a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Z uwagi na postanowienia § 11 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, zgodnie z którymi kadencja Rady
Nadzorczej trwa trzy lata, kadencja Pana Sławomira Karasińskiego – członka Rady Nadzorczej Spółki
upływa z dniem 17 czerwca 2019 roku
(b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Doświadczenie:

 [2006 – obecnie] Radca Prawny i Partner, Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. P.
 [2005 – 2007] Zastępca Dyrektora Generalnego, Instytut Europejski w Łodzi
 [2003 – 2006] Prawnik, zadania zlecone z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego,
szczególnie współpraca z inwestorami zagranicznymi

 [02.2004] Członek komitetu selekcyjnego przy naborze prawników lingwistów do Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

 [10.2003 – 03.2004] Prowadzenie kursu prawa europejskiego, Krajowa Rada Radców Prawnych
 [2000 – 2003] Wykładowca, Instytut Europejski w Łodzi
Edukacja:

 [2008] Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Luxembourg – Trier
 [06-07.2005] Szkoła Prawa Własności Intelektualnej, wspólny projekt Uniwersytetu w Maastricht oraz
Instytutu Europejskiego w Makao, Makao (Chiny)

 [07.2004] Szkoła Prawa Amerykańskiego, wspólny projekt Uniwersytetów: Columbia, w Amsterdamie
oraz w Leiden, Leiden (Holandia)
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 [09.2002 – 09.2003] LL.M. Program „Pallas” z Europejskiego Prawa Gospodarczego, konsorcjum
Uniwersytetów “PALLAS”

 [2001 – 2005] Aplikacja radcowska, ukończona zdobyciem uprawnień radcy prawnego, Okręgowa Izba
Radców Prawnych, Łódź

 [2000] Podyplomowe Studia Międzynarodowe Prawo Handlowe, T.M.C. Asser Instituut, Haga
(Holandia)

 [09-12.1999] Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa
 [1998 – 1999] Podyplomowe Studia Europejskie, Ośrodek Badań Europejskich, Uniwersytet Łódzki
 [1993 – 1998] Prawo, studia magisterskie, specjalizacja: prawo gospodarcze, Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
(c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Pan Sławomir Karasiński nie wykonuje poza „Milkpol” SA działalności, która miałaby istotne znaczenie dla
emitenta.
(d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
Od kwietnia 2013 roku i obecnie – członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
(e) 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
Pan Sławomir Karasiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych. Pan Sławomir Karasiński w okresie
ostatnich pięciu lat, ani wcześniej nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
(f) 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
W odniesieniu do podmiotu, w którym Pan Sławomir Karasiński pełnił funkcje członka organu nadzorczego
(członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA) nie wystąpiły, w okresie ostatnich pięciu lat, ani w okresach
wcześniejszych, przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
(g) informację, 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
Pan Sławomir Karasiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Spółki i nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
(h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Sławomir Karasiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Pani Katarzyna Fortak-Karasińska – członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
[powołana w skład Rady Nadzorczej „Milkpol” SA mocą postanowień uchwały Nr 20/06/2016 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku]
(a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Z uwagi na postanowienia § 11 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, zgodnie z którymi kadencja Rady
Nadzorczej trwa trzy lata, kadencja Pani Katarzyna Fortak-Karasińska – członka Rady Nadzorczej Spółki
upływa z dniem 17 czerwca 2019 roku
(b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:

 [2009-2010] Zarządzanie Kancelarią Prawną – studia podyplomowe Akademia im. Koźmińskiego w
Warszawie

 Radca Prawny – Okręgowa Izba Radców Prawnych w łodzi [wpis na listę radców prawnych w 2003r.]
 [1998-1999] Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego – Ośrodek Dokumentacji i Studiów
Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

 [1993-1998] Magister Prawa – Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja Prawo
Gospodarcze
Doświadczenie zawodowe:

 [2002 – obecnie] Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Spółka Partnerska – partner – bieżąca obsługa
klientów kancelarii – głównie przedsiębiorców, reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu prawa
handlowego (rejestracja spółek), prawa medycznego (rejestracja niepublicznych ZOZ), prawa
cywilnego (powództwa o zapłatę, odszkodowania) oraz prawa pracy; prowadzenie spraw z zakresu
prawa podatkowego (odwołania do organu II instancji, skargi do WSA, kasacje do NSA), obsługa w jęz.
angielskim klientów zagranicznych, prowadzenie negocjacji, pełna obsługa z zakresu prawa
wspólnotowego

 [01.11.2004 – 30.09.2007] Polski Holding Farmaceutyczny SA (spółka skarbu państwa) – radca prawny
 [2003] Business Center Club – udział w pracach komisji ds. Usług Zdrowotnych
 [1999 – 2004] Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki (była łódzka regionalna kasa
chorych) – prawnik, prowadzenie spraw sądowych cywilnych, także z zakresu ubezpieczeń
zdrowotnych; obsługa prawna negocjacji, sporządzanie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
obsługa prawna w zakresie zagadnień związanych z przelewami i factoringiem, sporządzanie opinii
prawnych

 [1999] Kancelaria Podatkowa Dr Henryka Dzwonkowskiego
Dyplomy i kursy:

 [1999] Certyfikat Kursu Prowadzenia Udanych Negocjacji – Polsko-Amerykańskie Centrum
Zarządzania, Uniwersytet Łódzki/University Of Maryland

 [2001 – 2002] Certyfikat Międzynarodowej Szkoły Menadżerów
(c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Pani Katarzyna Fortak-Karasińska nie wykonuje poza „Milkpol” SA działalności, która miałaby istotne
znaczenie dla emitenta.
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(d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
Od kwietnia 2013 roku i obecnie – członek Rady Nadzorczej „Milkpol” SA
Od września 2014 roku i obecnie – członek Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom SA w
Łodzi
(e) 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
Pani Katarzyna Fortak-Karasińska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych. Pani Katarzyna Fortak-Karasińska
w okresie ostatnich pięciu lat, ani wcześniej nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
(f) 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
W odniesieniu do podmiotów, w których Pani Katarzyna Fortak-Karasińska pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły, w okresie ostatnich pięciu lat, ani w okresach
wcześniejszych, przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
(g) informację, 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
Pani Katarzyna Fortak-Karasińska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Spółki i nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
(h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pani Katarzyna Fortak-Karasińska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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