
Życiorys zawodowy Pana Anthony Poullain

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

imię i nazwisko: Anthony Poullain

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: powołany na czteroletnią kadencję

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Doświadczony manager z wieloletnią praktyką w dziedzinie rozwoju biznesu dla klientów z 

różnych branż. Od 2008 roku ściśle związany z branżą odzieżową.

- Od 2019 i aktualnie: Business Development Manager w PHB Group UAB, firmie produkującej 

odzież z siedzibą na Litwie.

Www: http://phbgroup.fr/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/phb-group

- Od 2018 i aktualnie: Założyciel Pinga Consulting, firmy konsultingowej z siedzibą w Ontario w 

Kanadzie, obsługującej klientów, którzy chcą skorzystać z umowy o wolnym handlu między Unią

Europejską a Kanadą. Od kwietnia 2019 r. działalność Pinga Consulting jest ograniczona.

- Od 2008 do 2018: Management Controller w PHB Group UAB.

- Od 2017 i aktualnie: Francuski Doradca ds. Handlu nominowany przez Ministerstwo Europy i 

Spraw Zagranicznych.

c) Wskazanie  działalności  wykonywanej  przez  daną  osobę  poza  emitentem,  gdy

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

nie dotyczy

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:

https://www.linkedin.com/company/phb-group
http://phbgroup.fr/


nie dotyczy

e) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat  dana osoba została skazana

prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa,  o  których  mowa w art.  18 §  2  Kodeksu

spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie

lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie

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  Anthony  Poullain  nie  został  skazany  prawomocnym

wyrokiem za przestępstwa,  o których mowa w art.  18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub

przestępstwa  określone  w  Ustawie  o obrocie,  Ustawie  o  ofercie  lub  ustawie  z  dnia  26

października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu

przepisów prawa obcego.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan  Anthony Poullain nie otrzymał sądowego zakaz działania

jako  członek  organów  zarządzających  lub  nadzorczych  w  spółkach  prawa  handlowego

za przestępstwo oszustwa.

f) Szczegóły  wszystkich  przypadków  upadłości,  restrukturyzacji,  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  okresie  ostatnich  pięciu  lat  nie  miała  miejsca  upadłość,  restrukturyzacja,  zarząd

komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Anthony Poullain  pełnił funkcje członka

organu zarządzającego lub nadzorczego.

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:

Pan Anthony  Poullain nie  prowadzi  konkurencyjnej  działalności  w stosunku  do  działalności

Emitenta, ani  nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.



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

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

Sądowym:

Pan Anthony Poullain nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,  prowadzonym na

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


