
FORMULARZ OSOBOWY  

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Roger M. Slotkin, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 6 maja 2020 roku. 

 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Roger M. Slotkin posiada ponad 45–letnie doświadczenie w obszarach: tworzeniu przedsiębiorstw, 

fuzji i przejęć oraz w zarządzaniu kryzysowym, włączając rozległe doświadczenie w zarządzaniu 

projektami w sektorze alternatywnych źródeł energii. Roger M.  Slotkin był również Chief Executive 

Officer (CEO) w firmie specjalizującej się w energii słonecznej i wiatrowej.  Ponadto pełnił funkcję CEO 

w spółce zajmującej się rozwijaniem i wytwarzaniem zaawansowanych hybrydowych układów 

napędowych dla pojazdów ciężarowych. Roger M. Slotkin posiada także doświadczenie w 

przenoszeniu procesów biznesowych firm za granicę, jak również w rozwoju alternatywnych i 

konwencjonalnych technologii pozyskiwania energii dla sektora publicznego, prywatnego oraz 

wojskowego. Obecnie Roger M. Slotkin pełni funkcję  CEO w HydroPhi Technologies Group, Inc. (USA)  

- firmie działającej w branży ‘clean technologies’, specjalizującej się w tworzeniu i rozwijaniu 

systemów produkcji paliwa wodorowego wykorzystujących elektrolizę wody, umożliwiających 

zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji gazów cieplarnianych przez silniki spalinowe. 

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

istotne znaczenie dla emitenta: 

Pan Roger M. Slotkin nie wykonuje poza Emitentem, żadnej działalności, która ma 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 Roger M. Slotkin w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: 

- HydroPhi Technologies Group, Inc. - Chief Executive Officer (CEO) oraz akcjonariusz – pozostaje 

nim również obecnie, 

- RS Management, Ltd. - Chief Executive Officer (CEO) – pozostaje nim również obecnie, 

- HydroPhi Technologies Europe S.A. – Członek Zarządu – pozostaje nim również obecnie. 

 
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: 

Wobec Pana Rogera M. Slotkin nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Roger M. Slotkin nie otrzymał w okresie ostatnich 

pięciu lat 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: 

Wobec Pana Rogera M. Slotkin nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Roger M. Slotkin nie otrzymał w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

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 Roger M. Slotkin nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub 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 Roger M. Slotkin nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 




