
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
W zwiazku z pelnieniem funkcji w organach nadzorczych 

Sp61ki Browar Czarnk6w SA (zwanej dalej Sp61kct i/lub Emitentem} 
w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 zalacznika nr 1 do Regulaminu ASO 

a) irnie, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje petnione w ramach emitenta oraz 
termin uptywu kadencji, na [aka dana osoba zostala powotana, 

Rafal Ogrodnik, czlonek Rady Nadzorczej, termin uplywu kadencji 21/06/2022 

b) opis kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego, 
wyksztalcenie wyzsze ekonomiczne i inzynlerskie, uprawnienie w zakresie rachunkowosci 
zarzadczej CIMA 

2014-2017 
CFO CEEMEA Discovery Networks, zatrudniony w Sp61ce Discovery Polska Sp. Z o.o. 

2012 - 2013 
Dyrektor Finansowy CEE Avon Cosmetics, Avon Cosmetics Polska Sp. Z o.o. 

2009 - 2011 
Dyrektor Finansowy, Sandoz Polska Sp. Z o. o. 

2006 - 2009 
Dyrektor Finansowy, British American Tobacco Polska Sp.z o.o. 

c)wskazanie dzfalalnosci wykonywanej przez dana osobe poza emitentem, gdy dzialalnosc 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta, 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem dzialalnoscl maiace] istotne znaczenie 
dla emitenta. 

d)wskazanie wszystkich spolek prawa handlowego, w kt6rych, w okresie ostatnich trzech lat, 
dana osoba byta czlonklern organ6w zarzadzajacychlub nadzorczych albo wsp61nikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pelni funkcje w organach lub jest nadal wsp61nikiem, 

Discovery Polska Sp. z o.o., Funkcja Czlonka Zarzadu pelniona nadal 

e) 
informacje na temat prawomocnych wyrok6w, na mocy kt6rych dana osobazostala skazana 
za przestepstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pieciu lat oraz wskazanie, czy w 
okresie co najmniej ostatnich pieciu lat osoba taka otrzyrnata sadowy zakaz dziatania jako 
czlonek organ6w zarzadzajacych lub nadzorczych w spolkach prawa handlowego, 

W okresie ostatnich pieciu lat wskazana osoba nie zostala skazana za przestepstwa 
oszustwa oraz nie orzeczono sadoweqo zakazu dzialania jako czlonek organ6w 
zarzadzajacych lub nadzorczych w sp61kach prawa handlowego. 

f) 
szczeg6ty wszystkich przypadk6w upadtosci, zarzadu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pieciu lat, w odniesieniu do podmiot6w, w kt6rych dana osoba 
pelnila funkcje cztonka organu zarzadzajaceqo lub nadzorczego, 



W okresie ostatnich pieciu lat nie wystc1pify przypadki upadlosci, zarzadu 
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiot6w, w kt6rych dana osoba 
pelnita funkcje czlonka organu zarzc1dzajc1cego lub nadzorczego. 

g) 
informacje, czy dana osoba prowadzi dzialalnosc, kt6ra jest konkurencyjna w stosunku do 
dzialalnosci emitenta, oraz czy jest wsp61nikiem konkurencyjnej spolkicywilnej lub osobowej 
albo czlonkiern organu spotki kapitalowej lub czlonkiern organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej, 

Wskazana osoba nie prowadzi dzialalnosci, kt6ra jest konkurencyjna w stosunku do 
dzlalalnosci emitenta oraz nie jest wsp61nikiem konkurencyjnej sp61ki cywilnej ani 
czlonkiem organu sp61ki kapitalowej lub czlonkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) 
inforrnacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dluznikow niewypfacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym; 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dluznik6w niewyplacalnych. 

Miejsce, data: . zz__ {(/ 2-of?- 
Warszawa, dnia {"' . 
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