FORMULARZ OSOBOWY
a. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Paweł Wiktorko pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki M Food S.A. z siedzibą w Łodzi
od dnia 06.02.2018 roku do końca kadencji, która upływa dnia 29.07.2019r
b. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
-

Paweł Wiktorko od roku 2009 jest Właścicielem firmy Concept Sport działającej na rynku
odzieży sportowej, specjalizującej się w tworzeniu od podstaw marek własnych, budowaniu
strategii, asortymentu, kompleksowym zarządzaniu marką. Posiada wieloletnie
doświadczenie w produkcji artykułów TXT dla sieci handlowych i dyskontów. W latach 19942009 związany z pionem zakupów Makro Cash & Carry S.A. gdzie zarządzał kolejno zakupami
od dostawców w Polsce , Europie a w latch 2008-2009 jako Regionalny Dyrektor Zakupów art.
Sportowych dla Makro Cash & Carry S.A. zarządzał zakupami towarów dla krajów Regionu
Wschodniego w największej pod względem obrotów firmie handlowej w Polsce.

c. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie wskazano żadnej działalności Pawła Wiktorko poza działalnością na rzecz Emitenta, która
mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
d. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest
nadal wspólnikiem:
Paweł Wiktorko w okresie, co najmniej ostatnich 3 lat był założycielem i udziałowcem
Concept Sport Solutions Sp. z o.o. Udziały w spółce zostały zbyte w lutym 2016 roku.
e. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego:
W ciągu ostatnich 5 lat nie było żadnych tego typu prawomocnych wyroków wobec Pana
Pawła Wiktorko;
f.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
W ciągu ostatnich 5 lat nie było wyżej wymienionych przypadków.
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g. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej:
Paweł Wiktorko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem albo członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki
cywilnej, osobowej czy jakiejkolwiek osoby prawnej.
h. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:
Paweł Wiktorko nie figuruje w żadnym rejestrze dłużników niewypłacalnych
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