
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

a) Imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

Kenneth (Ken) Miller będzie Członkiem Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2015.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Ken Miller od roku 1980 jest zaangażowany w systemy, projektowanie i produkcję pojazdów 

lotniczych. Ma rozległe doświadczenie w produkcji kompozytów, w tym w wykonywaniu form, 

projektowaniu części i laminowaniu próżniowym. Osobiście zbudował od fazy początkowej trzy 

samoloty z kompozytów, które razem zgromadziły ponad 2500 godzin lotów, w tym lotów na duże 

odległości oraz lotów testujących zadania różnych, zaprojektowanych i zainstalowanych przez siebie 

systemów. Certyfikowane doświadczenie samolotowe obejmuje helikoptery turbinowe, jedno i 

wielosilnikowe lekkie pojazdy latające jak również odrzutowce korporacyjne, w tym flota Hawker od 

Beechjet do Hawker 4000. Ma także doświadczenie w naprawach i konserwacji Gulfstream IV, V oraz 

550. Inne specjalności obejmują instalowanie i testowanie awioniki.  

Pan Miller jest licencjonowanym technikiem płatowców i silników samolotowych FAA z Autoryzacją 

Inspekcji. Jest także certyfikowanym technikiem konserwacji Rotax dla serii silników Rotax 912/914.   

W przeszłości między innymi zajmował stanowiska Dyrektora ds. Konserwacji w największej szkole 

lotów na północnym wschodzie USA oraz Menadżera Budowy w usługach luksusowych czarterów 

odrzutowców. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla 

Emitenta istotne: 

 

Ken Miller nie wykonywał żadnych czynności poza Emitentem. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej 

trzech ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących 

bądź wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub 

wciąż jest wspólnikiem:  

 

Ken Miller nigdy nie sprawował wymienionych stanowisk.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za 

przestępstwo oszustwa w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba 



ta otrzymała sądowy zakaz sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub 

nadzorujących w spółkach prawa handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź 

likwidacji w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) Informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z 

czynnościami Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 

spółce prawa handlowego bądź członkiem organu spółki akcyjnej bądź członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


