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Data: 2016-11-30
Tytuł: Powołanie osoby zarządzającej
Treść: Zarząd MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach (dalej: Emitent) podaje do wiadomości, że otrzymał od
Rady Nadzorczej informację o powołaniu Zarządu Emitenta w związku z upływem kadencji. Rada Nadzorcza powołała
Aleksandra Górnego na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, w dniu 7.11.2016 r. Zgodnie ze Statutem, Zarząd Emitenta
może liczyć od jednej do trzech członków. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat i jest ona wspólna dla wszystkich
członków Zarządu danej kadencji.
Poniżej życiorys Prezesa Zarządu.
Aleksander Górny
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Prezes Zarządu.
Termin upływu kadencji: 7 listopada 2021 roku.
Aleksander Górny posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem studiów I stopnia Śląskiej Wyższej Szkoły
Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ukończył także „Europejski
kurs podstawy przedsiębiorczości”, „Kurs prowadzenia negocjacji – realizacja ofert i kontraktów” oraz szkolenie
„Zasady projektowania ciągów handlowych i ekspozycji towarów”.
Aleksander Górny nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla
Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki zależnej Emitenta, tj. Galio Innovation Sp. z o.o. z
siedzibą w Gilowicach.
Za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz prezesa zarządu w/w spółki zależnej Emitenta
Aleksander Górny nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki w
okresie ostatnich trzech lat.
Aleksander Górny nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat.
Aleksander Górny nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym
miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat.
Aleksander Górny nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta
oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Aleksander Górny nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
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