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.

Sławomir Karasioski - 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:

Sławomir Karasioski jest partnerem Kancelarii odpowiedzialnym za obsługę w zakresie europejskiego prawa
gospodarczego i podatkowego oraz prawa farmaceutycznego. Mec. Karasioski wspiera jednocześnie w obszarze
porad prawnych związanych z rynkiem nieruchomości. Istotną częśd jego praktyki zajmuje obsługa podmiotów
gospodarczych z udziałem wspólników z obszaru UE oraz USA, Kanady. Ukooczył Międzynarodowe Prawo
Handlowe oraz Międzynarodowy Arbitraż (Haga 2000), Międzynarodowe Prawo Porównawcze
(Graz1998),Europejskie Prawo Gospodarcze i Podatkowe (LL.M "Pallas" 2002/2003), jak również Prawo
Własności Intelektualnej (Macao, 2005).
Wykształcenie:

1993-1998 - Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego specjalizacja prawo gospodarcze
od 2005 – Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych
2005 - Kurs występowania przed Sądem Pierwszej Instancji Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
2005 - Letnia Szkoła Prawa Własności Przemysłowej Organizowana Przez Instytut Europejski w Macao oraz
Universytet w Maastricht W Holandii
2004 - Columbia Summer Program In American Law - Letnia Szkoła Prawa Amerykaoskiego – organizowana
przez Szkołę Prawa Uniwersytetu Columbia W Nowym Jorku oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Leiden w
Holandii
2003 - Ll.M “Pallas” - podyplomowy program z zakresu Europejskiego Prawa Gospodarczego, organizowany
przez konsorcjum zrzeszające Wydziały Prawa Uniwersytetów Barcelony (Hiszpania), Bolognii (Włochy), Essex
(Zjednoczone Królestwo), Konstanz (Niemcy), Lyon (Francja), Luiss (Włochy), Münster (Niemcy) I Nijmegen
(Holandia)
2000 - Asser College Europe - podyplomowy program z zakresu Międzynarodowego Prawa Handlowego i
Gospodarczego obejmujący Prawo Unii Europejskiej, Prawo Światowej Organizacji Handlu Oraz Prawo
Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego T.M.C Asser Institute
1999 - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
1998-1999 - Podyplomowe Studia Europejskie, Specjalizacja Prawna, Ośrodek Studiów Europejskich,
Uniwersytet Łódzki
1999 - Podyplomowa Szkoła Letnia Prawa Porównawczego Stowarzyszenie Prawa Porównawczego W
Strasbourgu

Doświadczenie zawodowe:
od 2002 do chwili obecnej - Fortak & Karasioski Radcowie Prawni Spółka Partnerska obsługa prawna
przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego, Partner
praktyka radcy prawnego i aplikanta radcowskiego min. w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego, w
tym prawa własności przemysłowej, europejskiego, międzynarodowego prywatnego, prawo arbitrażowe,
obsługa negocjacji z partnerami zagranicznymi w języku angielskim, opinie z zakresu prawa spółek i prawa pracy
dla polskich firm z udziałem zagranicznym (japooskim i amerykaoskim), windykacja należności
Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi – z-ca dyrektora - generalnego ds. prawnych –
obsługa zagadnieo prawnych oraz wykłady z zakresu szeroko pojętego prawa europejskiego gospodarczego
od 2002 do 2003 - współpraca z łódzkimi kancelariami prawniczymi w zakresie zagadnieo dotyczących
Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów i polskiego prawa spółek
od 2001 do 2002 - wykłady dla pracowników administracji podatkowej z zakresu europejskiego prawa
podatkowego
2001 - staż w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w departamencie prawa europejskiego
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.

BABBLELABS POLAND – wspólnik/prezes zarządu od 22 marca 2019 r.
MEDIIME – wspólnik i członek zarządu od 12 lutego 2019 r.
DIAMOND DIGITAL – wspólnik od 11 grudnia 2017 r.
NIDERLANDZKO POLSKA - członek zarządu od 9 sierpnia 2017 r.
FORTAK & KARASIOSKI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA – partner i członek organu reprezentacji od 22
sierpnia 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.

Sławomir Karasioski nie został skazany 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.

Sławomir Karasioski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta.
Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Sławomir Karasioski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

