Temat: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Piotr Łozowski
Termin upływu kadencji – czerwiec 2021 rok
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Piotr Łozowski studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki, Elektroniki i Lotnictwa.
W 1969 roku wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie po mianowaniu na żołnierza zawodowego, pełnił służbę jako
oficer lotnictwa Polskich Sił Zbrojnych do 1990 roku.
Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi zdobyte w Wojsku Polskim, od 1990 do 1994 roku,
wykorzystywał jako Członek Zarządu pełniąc funkcję Wiceprezesa w firmie PORTI sp. z o.o.
W latach 1995 – 2007 pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej piastując stanowisko kierownika Polskich
reprezentacji młodzieżowych, następnie od 2007 do 2009 roku pełnił funkcję kierownika Polskiej Reprezentacji
B w piłce nożnej. Dodatkowo od 1995 do 2014 roku zajmował się prowadzeniem własnej działalności
handlowej.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Wykreślono
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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
Brak
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
Brak
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
Brak
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
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figuruje

