
 

 Nowy Członek Rady Nadzorczej Spółki pod firmą TILIA S.A. 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Piotr Woźniak, Członek Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata. 

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania tj. z dniem odbycia 

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 – 

31.12.2014. 

   

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej 

 

1972 - 1982            Asystent w Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej. 

                                 1981 - Świadectwo Autorskie o dokonaniu 

                                 wynalazku 

 

1982 - 1990            Główny Inżynier do spraw transportu w Seven - Up 

                                 Bottling Company w Lagos Nigerii. 

 

1990 - 1994            Główny Inżynier w T.S.G. Nigeria Ltd. w Ibadanie 

                                  

1994 - 1997            Współwłaściciel P. P.Metal 

 

1998 -2000             Głowno Centrum Sp. z o.o. / AMZ Głowno 

                                 Kierownik Zakładu Montażu Samochodów Hyundai , Kierownik 

                                 Działu Marketingu , Dyrektor Zakładu Kontenerów , Z-ca       

                                 Dyrektora d/s. Handlu Zakładu Kontenerów i Laminatów . 

 

2000 – 2010           Kierownik Produkcji w Zetterbergs Polska Sp. z o.o. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Pan Piotr Woźniak nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 

znaczenie dla emitenta 

 

d) 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. 

 

Pan Piotr Woźniak w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych oraz nie był wspólnikiem. Nie pełni obecnie funkcji w organach i nie jest 

wspólnikiem. 

 



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 

 

Pan Piotr Woźniak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych 

wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego.  

 

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 

 

Pan Piotr Woźniak w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta 

została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.  

 

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 

 

Pan Piotr Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest 

członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Pan Piotr Woźniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: .  

 

 

 

Podstawa prawna: § 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu 


