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Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej sPÓłki

coLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000373608 oraz na sprawowanie funkcjijej członka.

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa okreŚlone w art. 18 § 2 k.s.h.;

- nie istnieją przeszkody do sprawowania tejfunkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h.
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