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Temat raportu: Zgłoszenie przez uprawnionego Akcjonariusza Spółki kandydatów do Rady Nadzorczej
Spółki.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 w sprawie wniosku Akcjonariusza Spółki o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz raportu bieżącego nr 10/2017 w sprawie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 23 lutego 2017 roku (dalej „NWZ”), Zarząd
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”) informuje, że
w dniu 22 lutego 2017 roku wpłynęło do Spółki od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych tj. akcjonariusza wnioskującego o zwołanie NWZ zgłoszenie kandydatów na członków Rady
Nadzorczej Spółki. W przesłanym zawiadomieniu Akcjonariusz zgłosił kandydatury Panów: Pawła Janusza
Antonika oraz Roberta Sołek do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Poniżej Spółka zamieszcza podstawowe informacje o zgłoszonych kandydatach przedstawione przez
Akcjonariusza.

Pan Paweł Janusz Antonik jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Ruhr Uniwersytet
Bochum - kierunki: budownictwo, infrastruktura drogowa, budowa tuneli, mechanika gruntów, architektura.
Od 2016 r. zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora pionu d.s. deweloperskich
w Mennica Polska S.A.

Pan Rober Sołek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie
W Lublinie. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe MBA prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie & Stockholm University of Business. Od 2016 r. Zastępca Dyrektora ds. Korporacyjnych w
Telewizja Polska S.A.

Pan Paweł Janusz Antonik oraz Pan Robert Sołek posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie
zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII
Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko nim żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej
wymienionymi przepisami prawa, nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczą w
spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej jako członek
jej organu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.


