INFORMACJA NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE (DALEJ: „SPÓŁKA”)
[zgodnie § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO]

1)

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Igor Gałwa - Członek Rady Nadzorczej Spółki powołany na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku na okres trzyletniej kadencji.
2)

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej.

Profil zawodowy:
Zarządzanie organizacjami w zakresie bezpieczeostwa i zarządzania kryzysowego.
Wykształcenie:
2008 - 2011 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, kierunek: Zarządzanie, specjalnośd: zarządzanie organizacjami
w zakresie bezpieczeostwa i zarządzania kryzysowego.
Doświadczenie zawodowe:
od 1992 do 2012 – funkcjonariusz Policji.
od 2011 do 2019 – Członek Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółka Akcyjna.
3)

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne
znaczenie dla emitenta.

Nie dotyczy.
4)

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.

Nie dotyczy.
5)

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.

Igor Gałwa nie został skazany za przestępstwa, oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6)

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.

7)

Informację, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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.

Igor Gałwa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta.
8)

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

Igor Gałwa nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

