1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Krystian Fuja, Członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji dnia 25 sierpnia 2018 r.,
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Krystian Fuja, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego
w
Katedrze
Prawa
Cywilnego Zmówienia
Publiczne.
Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Gdańsku - prowadzący własną kancelarię
adwokacką z główną siedzibą w Gdańsku oraz współpracujący
z warszawskimi
i
gdańskimi
kancelariami
radców
prawnych
i
adwokatów.
Główną specjalizacją adwokata Krystian Fuja jest prawna obsługa podmiotów
gospodarczych, procesów inwestycyjnych i zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. W
ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych
i różnorodnych transakcji i operacji na papierach wartościowych jak również na ich bazie
(transakcje opcyjnie). Zajmuje się prawnymi aspektami przejęć, fuzji oraz podziałów i
przekształceń spółek kapitałowych. Ponadto w ramach Kancelarii kieruje zespołem
prowadzącym postępowania sądowe i mediacyjne, doradza
i obsługuje
jednostki sektora publicznego i przedsiębiorców w ich kontaktach z organami kontroli.
Adwokat Krystian Fuja posiada bogate doświadczenie procesowe, reprezentuje klientów
w sądach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.
3)

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Działalność wykonywana poza Emitentem przez wskazaną osobę nie ma istotnego znaczenia
dla Emitenta.
4) Wskazane 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
Wyżej wskazana osoba jest wspólnikiem do dnia dzisiejszego
KBW LAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w

spółce

:

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

W okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz
nie orzeczono 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 pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W stosunku do wskazanej osoby nie zaistniały przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej 5 lat w odniesieniu do w/w
podmiotów.
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
osoby prawnej

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

