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FORMULARZ DLA RADY NADZORCZEJ

EMITENTA coLUMBUs CAPITAL s.A.

imĘ naaruisko, zajnroware sbnowisko lub funkje pełnbne w nrnaó emitenb onz brmin uplyłu kadencji, na iaĘ dana

osoba zo$ah pcnłołana

Doryfrikl/\H€pcld-Czbnek Rań/ ruaałei,
porchny 8 laruŁ{ria 2015 tdoł
uńnłledemji-Z}l9,oĘ

ż't op's ktrralifi lcacji i dośłviadczenia za^,,cóv\€go

Pojada ałĘd€trie dońruidenie handlo,\€ wwielu u,iodąqń bnnźań na rynlo m.in: meĄ6zrry, e@lTtlTE|loe,

lmąpacyirry,Iloetlelornunilcyirry.Jestspe<FlstąwsłoiejdzkLinie.W'lekrletnie,poparedĘihścĘzuleóru

doświadczenie w azffiniu&iarbmi spredażryuymi. W oŃatrich latadl blislo aruiązany z bnĘ OdnaruialĄ,th łodet

EneĘii.

rłrkazanie dziialalnoij wylonyuanej przez daę osoĘ poza emiEnEm, gĄ/ dziablmść ta ma lffirc znaczenie dla

emitenb

n'ndĄpy

rłrlcazanie \^ąeiń spóbk prana ltndb\^€go, w kóĄrch, w okesie o najmniej o$atliń fu, Ę dana osoba Ą1h

członkiem orga rvll arądappyń lub nadarcąrch albo rłrpolnikiern, a r,rskaanieą czy dana osoba nadal pełni funkje w

oęanań lub je* nadal urpolnikiem

d§.l2:ElĘ-nadd-Gdumh§ E reĘysA -frr,ek Rał ruarej

ilńrmacje na bmat prarcmooryń wyolów na mocy lórlń dana osoba zosbila skaana za pneĘpst\^a oszt§ua w

okmie o najmn'ej osbtl'ń pęou lat onz uskazanĘ czy w okmie o najmn'ej ostahich pł6iu lat osoba taka oĘ/rTab

ędowyzakazdziabnia jalocz}orekorgańwaądzającyń lubnadzorrąrchwęólkaó prana lundbvt€go

niedotlrzy

vczego! \^/są6dó pranadlow upadłoścj, zaądu lomisaryrmęo lub lilałirjacji, w okresie o najmniej o$atnich plęou Ę
wodniesieniudopodmirtóru,wkónódanaosoba pełnibfunkjeczbnloorganu a@zdpalubnadarczego

niedĄ6zy

ilńrmacją czy dana ooba prcĄ^adż dziłłblnoff, kón ist konla,lrerryjna w stosunku do dziablmij emitenb, onz czy jest

rłrpolnikhm lonkurerrcyjnej spółkicyrvilnej lub osobouej albo czbnkiem oĘanu ęólki lcapiabu,ej lub czbnkiem o€anu

jakiejblwiek l@nfu rerryjrej osoĘ p,anrej

niedĄpy

inbrmacją ca7 dana osoba Ęuruje w rcjefize dfumib,v nianryphcalqrch, ponadonyrn na podstil/vb ustary z dn'a 20

sierpn'n 1997 ro lG}rwyrn Re}l$rreĘdowym

niedottrtzy

' !ł.,u *, /,,....&fu ła./.§k i
(fu)



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

coLUMBUs CAP|TAL 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 byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. ].8 § 2 k.s.h.;

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


