Rezygnacja i powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2013 r. pani Anna Michałek złożyła
rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.
Jednocześnie Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 2 grudnia 2013 r.
podjęła uchwałę o powołaniu pana Przemysława Czuk na członka Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.
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 Przemysław Czuk ukończył studia wyższe na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej
Handlowej (lata 1993-1998) oraz studia doktoranckie na kierunku Finanse i zarządzanie również
w Szkole Głównej Handlowej (lata 2004-2007). W latach 1997 -2003 pracował w firmach
audytorskich Arthur Andersen Sp. z o.o. oraz Ernst and Young Sp. z o.o. Następnie w latach 2004 2008 pełnił kierownicze funkcje w obszarze finansów w takich spółkach jak: CTL Logistics Sp. z o.o.,
Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o., Ruch S.A. W latach 2009 - 2013 (do 31 marca) pełnił funkcję
Członka Zarządu ds. Finansowych w spółkach J&S ENERGY S.A. oraz J&S Promo Sp. z o.o. Posiada
uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Przemysław Czuk poza emitentem nie wykonuje żadnej działalności, która ma istotne znaczenie
dla emitenta. W latach 2009 - 2013 (do 31 marca) pan Przemysław Czuk był Członkiem Zarządu
w spółkach J&S ENERGY S.A. oraz J&S Promo Sp. z o.o.
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.
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