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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Przemysław Kuliński 

Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: Jego kadencja upływa z dniem 31 grudnia 2017 r., a jego mandat upływa z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Urodzony w 1972 r. absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada dyplom 

Ministra Skarbu Państwa upoważniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem 

Skarbu Państwa. 

Od roku 2001 adwokat i wspólnik w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych – Jarosiński, Kuliński i 

Partnerzy w Opolu, jednej z największych kancelarii prawnych w regionie, zarządzający młodym i 

dynamicznym zespołem prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej podmiotów 

gospodarczych. 

Autor publikacji z zakresu postępowania dowodowego w procedurze cywilnej. Specjalista z zakresu 

zobowiązań w obrocie gospodarczym, nieruchomości i prawa karnego gospodarczego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Wędkarskim Klubie Sportowym – Stowarzyszenie Bractwo 

Wytrawnych Łowców „Bawół”. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy 

 

4) 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: 

Od 2001 r. - wspólnik w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych – Jarosiński, Kuliński i Partnerzy w 

Opolu, 

 

5) 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: 

Brak 

 

6) 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: 

Nie dotyczy. 

 

7) informacje, 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: 

Nie dotyczy. 

 

8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Nie figuruje. 


