
Pan Michał Czaja w 2004r. ukooczył Wydział Ekonomii uzyskując tytuł magistra zarządzania 

organizacjami gospodarczymi Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, od 2006 do 2013 roku pełnił 

funkcję Dyrektora Regionalnego w Victoria Serwis Sp. z o.o., a od 2014 roku jest członkiem 

zarządu JMTS GROUP Sp. z o.o. oraz JMTS GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 

 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta: 

Pan MICHAŁ CZAJA  nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 

znaczenie dla emitenta 

 

 

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: 

 

Okres pełnienia funkcji:  

Nazwa spółki: 

 

Stanowisko: Od: Do: 

04-2014 OBECNIE JMTS GROUP SP. Z O.O. CZŁONEK ZARZĄDU / 

UDZIAŁOWIEC 

04-2014 OBECNIE JMTS GROUP SP. Z O.O. SP.K. CZŁONEK ZARZĄDU / 

UDZIAŁOWIEC 

    

 

 

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: 

 

Pan MICHAŁ CZAJA w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych 

wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego.   

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

 

 

Pan MICHAŁ CZAJA w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił  funkcji członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta została upadłośd, 

zarząd komisaryczny lub likwidacja.   

 



 

Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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 MICHAŁ CZAJA nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, 

oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 

spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Pan MICHAŁ CZAJA nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

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


