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Treść raportu:

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „CNT”) informuje, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 16 ustalając, że Rada
Nadzorcza CNT S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały o powołaniu z dniem 7 czerwca 2018
roku do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji Panią Ewę Danis, Panią
Katarzynę Kozińską, Pana Waldemara Dąbrowskiego, Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek oraz Pana
Roberta Mirosława Sołek.

Życiorysy zawodowe Pani Katarzyny Kozińskiej i Pana Waldemara Dąbrowskiego Spółka przekazała w
raporcie bieżącym nr 65/2015, natomiast życiorysy zawodowe Pani Ewy Danis i Pana Roberta Mirosława
Sołka zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2017.

Spółka przekazuje poniżej informacje nt. Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek powołanego do składu
Rady Nadzorczej CNT S.A.

Adam Świetlicki vel Węgorek lat 65.

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Pracę zawodową rozpoczął w PZU. Zajmował stanowiska od inspektora do naczelnika wydziału. Po
kilkuletniej pracy w administracji państwowej od szczebla urzędu gminy do urzędu wojewódzkiego
(sekretarz urzędu, z-ca kierownika wydziału) przeszedł do pracy w przedsiębiorstwie Exbud Oddział w
Lublinie a następnie Ipaco sp. z o.o. i Multico sp. z o.o.
Zajmował samodzielne i kierownicze stanowiska związane z funkcjonowaniem pionów organizacyjnych.
Kierował redakcją gazety "Kurier Lubelski" pracując na stanowisku redaktora naczelnego. Od 2005 roku
pracuje w Energopol-Warszawa S.A. pełniąc funkcję Prezesa jednoosobowego zarządu spółki. W 2012 roku
został powołany do funkcji Prezesa Zarządu Energopol – Trade S.A. Pełni również funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Multidruk S.A. w Lublinie. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu
zarządzania oraz organizacji i funkcjonowania rad nadzorczych.

Pan Adam Świetlicki vel Węgorek oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem
Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu, ani też nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu w spółki kapitałowej,
nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.



Pan Adam Świetlicki vel Węgorek złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


