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Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
niniejszym informuje o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 2 października 2013 r. Pana Jakuba
Szumielewicza. W ramach Rady Nadzorczej Pan J. Szumielewicz pełnić będzie funkcję jej członka.
Życiorys zawodowy Pana J. Szumielewicza, wraz z opisem wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych
wcześniej stanowisk, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W ocenie Spółki wskazana w załączniku działalność wykonywana przez Pana J. Szumielewicza nie jest
konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki.
Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan J. Szumielewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan J. Szumielewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe
§ 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
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