
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
 EMITENTA ALEJASAMOCHODWA.PL SPÓŁKA AKCYJNA  

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Viktor Arderikhin – Członek Rady Nadzorczej, 
Powołany w dniu 2 listopada 2015 roku,  

  
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:  wyższe

Doświadczenie zawodowe: prezes Alejasamochodowa.pl S.A. od 2011 do 2013 roku, od 
2013 do chwili obecnej dyrektor handlowy w Alejasamochodowa.pl S.A.

 

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

Jdi Consulting Sp. z o.o., Comanche Enterprise Sp.  Z o.o. East Trade S.A. (prokurent).  
Art Investment Sp z o.o. (prokurent)

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

nie dotyczy: 

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) 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

 nie dotyczy: 

8) informację,  czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,  prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 nie dotyczy: 

………………………………………
(podpis)

Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  kandydowanie  w  wyborach  na  członka  Rady  Nadzorczej  spółki 
ALEJASAMOCHODOWA.PL  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  wpisanej  do  Rejestru  Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408968 na powołanie do pełnienia funkcji członka 
Rady Nadzorczej.

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.;

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

………………………………………
(podpis)


