Raport bieżący nr 9/2016
Data: 2016-04-04
Tytuł: Powołanie osób nadzorujących
Treść: Zarząd MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach (dalej: Emitent) informuje, iż na posiedzeniu
w dniu 4 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta w drodze jednomyślnej uchwały powołała dwóch
nowych członków Rady Nadzorczej, którzy będą pełnić funkcję do czasu wyboru przez najbliższe
Walne Zgromadzenie nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanych (zgodnie z
postanowieniami § 19 pkt 3 Statutu Emitenta). Rada Nadzorcza Emitenta funkcjonuje w pełnym
pięcioosobowym składzie.
Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej to pan Dawid Górny oraz pan Tomasz Hoffman. Poniżej
życiorysy w/w osób nadzorujących:
Pan Dawid Górny
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.
Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2019 roku.
Dawid Górny posiada wykształcenie średnie; obecnie uczęszcza na Akademię Wychowania Fizycznego
w Katowicach na kierunek „Zarządzanie sportem”.
Dawid Górny nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
Dawid Górny nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej
spółki w okresie ostatnich trzech lat.
Dawid 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.
Dawid 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.
Dawid 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.
Dawid Górny nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Tomasz Hoffman
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.
Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2019 roku.
Tomasz Hoffman posiada wykształcenie średnie. Specjalizuje się w branży lakiernictwa
samochodowego, posiada kwalifikacje mistrza lakiernictwa pojazdowego oraz ukończył szereg
kursów związanych z technologią lakiernictwa. Z branżą związany jest od 1988 roku, w 1996 r. założył
własną działalność pod firmą Nadwozia F.H.U. Procolor (warsztat lakierniczy). W 2001 roku
rozszerzył działalność o handel produktami lakierniczymi. Ponadto od 2003 r. pracuje na stanowisku
technicznym w firmie zajmującej się dystrybucją materiałów w branży lakierniczej i przemysłowolakierniczej.
Tomasz Hoffman nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
Tomasz Hoffman nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej
spółki w okresie ostatnich trzech lat.

Tomasz Hoffman 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.
Tomasz Hoffman 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.
Tomasz Hoffman 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.
Tomasz Hoffman 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 "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę: Aleksander Górny – Prezes Zarządu

