Powołanie członka Rady Nadzorczej
Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację, że Rada Nadzorcza
powołała z dniem 25 czerwca 2013 w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Łubińskiego. Uchwała została
podjęta na podstawie §24 ust. 4 Statutu Spółki celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do
wymaganego Statutem minimum 5 członków. Kadencja dokooptowanego członka Rady Nadzorczej
kończy się się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, która wynosi 3 lata.
Pan Jacek Łubiński uzyskał dyplomy magistra: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Inwestycje
Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw; Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka
oraz Alpen-Adria-Universität Klagenfurt w Austrii na kierunku Informatyka. Doświadczenie
zawodowe: od 2008 r. świadczy usługi doradztwa gospodarczego dla firm, głównie
w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz inwestycji kapitałowych; od 2006 r. do 2008 r. pracował
w Grupie Technologicznej firmy Deloitte Business Consulting w biurze w Warszawie.
Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.
W okresie ostatnich trzech lat Pan Jacek Łubiński był i jest nadal wspólnikiem w spółce Innoverse
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego
w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna
w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub
osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:
• Bartosz Michałek - Prezes Zarządu
• Karol Wilczko - Wiceprezes Zarządu

