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Nemex S.A.

David Thomas

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan David Thomas został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, termin
upływu kadencji: 30 czerwca 2016 roku.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Zarząd:
Prezes Zarządu
Dariusz Milecki

ul. Chłodna 51, 36 p
00-867 Warszawa
biuro@nemex.pl
tel.+48 22 266 04 47

Pan David Thomas jest wysoce doświadczonym spacjalistą, który pracuje zawodowo
od ponad 30 lat w różnych częściach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Był szefem
szeregu międzynarodowych firm świadczących usługi finansowe, posiadających siedziby
w Wielkiej Brytanii. Był odpowiedzialny za wiele z najważniejszych projektów
prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych w polskiej gospodarce. Zanim rozpoczął
prowadzenie własnej firmy doradczej i inwestycyjnej był Dyrektorem Zarządzającym
w HSBC jako Dyrektor Corporate Investment Banking and Markets Polska.
Pan David Thomas posiada rozległe doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów
pomiędzy przedsiębiorstwami, w szczególności pomidzy firmami międzynarodowymi
a ich dystrybutorami i akcjonariuszami. Doradzał spółkom z różnych sektorów
gospodarek takich państwa jak: Wielka brytania, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone,
Niemcy, Hong Kong i Polska.

Oznaczenie sądu rejestrowego
i numeru, pod którym spółka
jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000367556
Wysokość kapitału zakładowego:
8.485.250,00 zł
(osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w
całości opłacona.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem,
gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan David Thomas nie wykonuje poza emitentem działalności, która mogłaby mieć
istotne znaczenie dla Nemex S.A.
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:
- IDNA Investments Sp z.o.o. - Członek Zarządu - obecnie
- NetInvesting Sp. z o.o. - Członek Zarządu i wspólnik - obecnie
- Financier Sp. z o.o. - wspólnik - obecnie
- British Polish Chamber of Commerce Ltd – Członek Zarządu - obecnie

- COBCOE - Council of British Chambers of Commerce in Europe Ltd – Przewodniczący –
obecnie
- Global Energy S.A. – Członek Rady Nadzorczej - obecnie
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:
Pan David Thomas w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał 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:
Do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej publicznej spółki
Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A., która znajduje się w upadłości likwidacyjnej
w wyniku wniosku złożonego przez jednego z wierzycieli.
7) informacje, 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:
Pan David Thomas nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku
do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej
lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym
Pan David Thomas nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

