
Życiorys zawodowy 
 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w spółce oraz termin upływu kadencji, 
na jaką dana osoba została powołana 

 
Imię i nazwisko:     Edward Dryer Sherrick 
Zajmowane stanowisko:    Członek Rady Nadzorczej 
Inne funkcje pełnione w ramach emitenta:  Brak 
Termin upływu kadencji:    5 lutego 2019 r. 

 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Trzydzieści osiem lat na stanowiskach, na których był odpowiedzialny za progresywny rozwój 
finansowym w White Birch Paper Company, zintegrowanym producencie papieru. Uzyskał tytuł 
licencjata w dziedzinie rachunkowości na Uniwersytecie Bucknell, Lewisburg, Pensylwania. Tytuł 
MBA zdobył w City College, Nowy Jork.  

 
Historia zatrudnienia: 
 
wrzesień 1976 – obecnie  (White Birch Paper Company, Starszy Wiceprezes/ Dyrektor 

Finansowy) 
czerwiec 1967 – wrzesień 1976  (Arthur Andersen & Co., Menedżer) 

 
3. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta   
 
Pan Edward Dryer Sherrick nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która mogłaby mieć 
istotne znaczenie dla emitenta.  
 

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 funkcję w organach spółki lub jest nadal wspólnikiem: 

 
Brak 

 
 
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej pięciu 
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Edward Dryer Sherrick nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Edward Dryer Sherrick nie otrzymał sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

6. Informacje na temat wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
 
SP Newsprint LLC, październik 2011 r., Członek Zarządu i Starszy Wiceprezes/ Dyrektor Finansowy 
White Birch Paper Company & Subsidiaries, luty 2010 r., Członek Zarządu i Starszy Wiceprezes/ 
Dyrektor Finansowy 
 



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  
 
Pan Edward Dryer Sherrick nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na mocy 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Edward Dryer Sherrick nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

 


