
Ewa Szlachetka - Członek Rady Nadzorczej,  

adwokat w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sp. k. 

_____________________________________________ 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 

emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Mec. Ewa Szlachetka pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Perma – Fix Medical S.A. 

Termin upływu kadencji, na jaką została powołana mec. Ewa Szlachetka przypada na 
24 marca 2017 r. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Ewa Szlachetka jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Kieruje zespołem fuzji 

i przejęć (M&A). Jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, 

zdobywanym w renomowanych kancelariach. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, 

obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w 

restrukturyzacji grup kapitałowych. Obsługuje również transakcje prowadzone przez 

fundusze typu Private Equity i Venture Capital. 

W 1998 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Studiowała także w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonym przy 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z 

Uniwersytetem Cambridge. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie 

międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej 

Brytanii, gdzie w 1999 roku uzyskała tytuł LL.M. z wyróżnieniem. 

Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach 

poświęconych zagadnieniom prawa spółek oraz rynków kapitałowych, w tym przejęciom 

spółek publicznych oraz metodom obrony przed wrogim przejęciem. 

W 2014 r. informator IFRL 1000, wydawany przez miesięcznik International Financial Law 

Review, wyróżnił Ewę Szlachetkę, jako jednego z najlepszych prawników (leading 

lawyers), specjalizujących się w prawie finansowym i korporacyjnym. 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, 

gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie wskazano żadnej działalności mec. Ewy Szlachetki poza działalnością na rzecz 

emitenta, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla emitenta. 

d) 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: 

Mec. Ewa Szlachetka w okresie, co najmniej ostatnich 3 lat była wspólnikiem Gessel, 

Koziorowski Sp. k., przy czym wystąpiła z tej spółki w 2014 r. Ponadto w latach 2012-2013 

p. Szlachetka pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce 

B3 System S.A. z siedzibą w Warszawie. P. Ewa Szlachetka pełniła funkcję Członka Rady 
Nadzorczej od dnia 2 czerwca 2015r. do dnia 21 grudnia 2015r. 

e) 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 ciągu ostatnich 5 lat nie było żadnych tego typu prawomocnych wyroków wobec mec. 

Ewy Szlachetki. 

f) 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: 

W ciągu ostatnich 5 lat nie było wyżej wymienionych przypadków. 

g) 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: 

Mec. Ewa Szlachetka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem albo członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki 

cywilnej, osobowej czy jakiejkolwiek osoby prawnej. 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych: 

Mec. Ewa Szlachetka nie figuruje w żadnym rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


