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.

Katarzyna Fortak-Karasioska- Członek Rady Nadzorczej Spółki powołana 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:
Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące szczegółowe kwestie prawa medycznego,
współpracy i funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ, prawa farmaceutycznego oraz
prawa zamówieo publicznych. W ramach powyższych obszarów specjalizacji zdobyła bogate doświadczenie w
sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi, w szczególności w sprawach o tzw. nadwykonania i w
sprawach wynikających z postępowao kontrolnych prowadzonych przez NFZ. W ramach swojej praktyki zajmuje
się także zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego.

Wykształcenie:
2009-2010 - Zarządzanie Kancelarią Prawną – studia podyplomowe Akademia Koźmioskiego w Warszawie.
1999-2003 - Aplikacja Radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
1998-1999 - Podyplomowe studia prawa podatkowego – ośrodek dokumentacji i studiów podatkowych
Uniwersytet Łódzki.
1993-1998 - Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja prawo gospodarcze.
Inne:
1999 - Certyfikat kursu prowadzenia udanych negocjacji – polsko-amerykaoskie Centrum Zarządzania,
Uniwersytet Łódzki/University of Maryland,
2001-2002r - Certyfikat Międzynarodowej Szkoły Menadżerów.
Doświadczenie zawodowe:
od 2002 do chwili obecnej - Partner w Kancelarii Fortak & Karasioski Sp. P. Zarządzający Działem Medycznym.
od 2004 do 2007 - Polski Holding Farmaceutyczny S.A. (spółka Skarbu Paostwa) – radca prawny
od 1999 do 2004 - Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki (była Łódzka regionalna kasa
chorych) – prawnik
1999 - Kancelaria podatkowa dr Henryka Dzwonkowskiego

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.

Inwestycje Medyczne Łódzkiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - członek rady nadzorczej –
wykreślona 06.2019 r.
Społeczna Agencja Akredytacji Medycznej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wspólnik od 05.2018 r.
Wizja V – członek organy nadzoru od 10.2014 r.
Fortak&Karasioski - partner, członek organu reprezentacji od 08.2006 r.
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.

Katarzyna Fortak-Karasioska nie została skazana za przestępstwa, oszustwa ani nie otrzymała 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.

Katarzyna Fortak-Karasioska 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

Katarzyna Fortak-Karasioska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

