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Nemex S.A.

Mariusz Saniewski

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Mariusz Saniewski 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 Mariusz Saniewski jest od 11 lat praktykującym adwokatem, który specjalizuje
się w prawie procesowym cywilnym, jak również prawie autorskim. Jest dodatkowo
autorem publikacji.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem,
gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan Mariusz Saniewski 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:

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.

- JARAT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – wspólnik - obecnie
- LED Holding S.A. z siedzibą w Oławie - 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 Mariusz Saniewski 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:
Brak.
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 Mariusz Saniewski 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 Mariusz Saniewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

