Informacje dotyczące nowego Członka Rady Nadzorczej

a) Podstawowe dane kandydata:
Imię:
Nazwisko:
Funkcja:
Termin upływu kadencji:

Bartłomiej
Łagowski
Członek Rady Nadzorczej
19 lutego 2023 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Kandydat jest czynnym zawodowo adwokatem - członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie,
specjalizującym się m.in. w tematyce prawa własności intelektualnej oraz spółek prawa
handlowego. Kandydat ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim
z następujących zakresów: Prawo rynku kapitałowego, Prawo podatkowe.
W ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego, Kandydat świadczył obsługę
prawną na rzecz licznego grona podmiotów, zarówno o charakterze prywatnym, jak
i publicznym. W ramach przedmiotowej współpracy Kandydat wspierał zarządy, rady
nadzorcze oraz walne zgromadzenia w ich bieżącym funkcjonowaniu, w szczególności
przygotowywał projekty dokumentów, opinii i umów.
c) Kandydat nie prowadzi żadnej działalności poza emitentem, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla emitenta lub też działalności o charakterze konkurencyjnym.
d) Kandydat w okresie ostatnich trzech lat nie pełnił bezpośrednio żadnych funkcji zarządczych
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Działalność Kandydata skupiała się w
ostatnich latach na merytorycznym wspieraniu Zarządów lub Rad Nadzorczych w ich bieżących
pracach w spółkach współpracujących z Kandydatem.
e) W okresie ostatnich pięciu lat Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Kandydat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f)

W przeciągu ostatnich pięciu lat, Kandydat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego
lub nadzorczego w żadnym podmiocie, który uległby upadłości, restrukturyzacji, objęciu
zarządem komisarycznym lub został zlikwidowany.

g) Kandydat nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, jak też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej.
h) Kandydat nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

