Życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Michała Walugi
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Imię i nazwisko: Michał Waluga
Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej
Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Brak
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Radca prawny i adwokat. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek
handlowych oraz transakcji na rynku niepublicznym.
Autor i współautor publikacji poświęconych funkcjonowaniu spółek kapitałowych oraz
prowadzeniu procesów inwestycyjnych. Od lat wykorzystuje znajomość prawa w praktyce
biznesowej. Brał udział w kilkunastu transakcjach na rynku niepublicznym, m.in. przy zakupie
Centrozłomu- Wrocław przez KGHM Ecoren, przy sprzedaży spółki Librus funduszowi Oresa
Ventures, spółki CERKO Selenie FM oraz w upublicznieniu spółki Chemoservis-Dwory.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta:
Brak przypadków
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:
GT Technologies sp. z o. o. – udziałowiec, Prezes Zarządu
Goldsaver Sp. Z o.o. – Członek Zarządu
Goldenmark Center Sp. Z o.o. – Członek Zarządu
Goldenmark Refinery Sp. Z o.o. – Członek Zarządu
Goldenmark Trading Sp. Z o.o. – Członek Zarządu
O SA - członek Rady Nadzorczej
Montrose sp. z o. o. – Członek Zarządu (wykreślony)
Exact Systems SA – Członek Rady Nadzorczej
Pikes Peak sp. z. o. o. - Członek Zarządu (wykreślony)
Silver Gateway sp. z o. o. – Członek Zarządu (wykreślony)
Grupa Trinity SA – Prezes Zarządu (obecnie nie)
Darkwood Development Group sp. z o. o. – Członek Zarządu (wykreślony)
Solino sp. z o. o. – Członek Rady Nadzorczej (wykreślony)
Goldenmark SA – członek Rady Nadzorczej
GT SPV 3 – członek Zarządu
BTS sp. z. o. o. – Członek Zarządu
Doradztwo Strategiczne Michał Waluga Radosław Tadajewski spółka cywilna
GT Legal sp. z o. o. – Członek Zarządu
MDS sp. z o. o. – Członek Zarządu
MLM sp. z o. o. – Członek Zarządu
MyAnimal sp. z o. o. – Członek Zarządu
Social Lab sp. z o. o. – Członek Zarządu
Travel Source sp. z o. o. – Członek Zarządy
MENNICA WROCŁAWSKA - DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.- Członek Rady Nadzorczej MENNICA
WROCŁAWSKA SP. Z O.O.- Członek Rady Nadzorczej
KANCELARIA PRAWNA WALUGA I WSPÓLNICY SP.K. – Wspólnik
TFE sp. z o. o. – członek Rady Nadzorczej
Silver Peak sp. z o. o. – członek Zarządu
Shallow Waters sp. z o. o. – członek Zarządu

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:
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Waluga nie został skazany za przestępstwo
oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Waluga 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 funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
brak przypadków
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:
Prezes Zarządu GT Technologies sp. z o. o.- Spółka powstała 11.10.2017 roku
Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
brak przypadków

