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Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2013 r. powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Jacka Papaja,
2. Pana Andrzeja Wawra,
3. Pana Jacka Pulwarskiego,
4. Pana Waldemara Tevnella,
5. Pana Krzysztofa Morawskiego,
6. Pana Grzegorza Należytego

W załączeniu Spółka przekazuje życiorysy oraz oświadczenia powołanych członków Rady Nadzorczej. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.22 Rozp. Min.Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
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Jacek Papaj 
 
 

Jacek Papaj (ur. w 1953  roku) posiada  wykształcenie  wyższe. Jest absolwentem 
Politechniki Warszawskiej na kierunku elektronika. 

 

W latach 1978-1982 pełnił funkcję referenta ds. realizacji kontraktów, a  następnie 
kierownika laboratorium legalizacji aparatów elektronicznych w Zakładach Kineskopowych 
UNITRA POLKOLOR.  

W roku 1982 był specjalistą ds. kooperacji produkcji w przedsiębiorstwie SCANPRODUCT. W 
latach 1983-1985 pełnił funkcję specjalisty elektronika ds. uruchomień w Warszawskich 
Zakładach Urządzeń Informatyki METAMAT. W latach 1984-1986 piastował stanowisko 
głównego specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON-POL.  

W latach 1986-1987 był Kierownikiem Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji 
Technicznych KAMAR. W latach 1987-1993 był Prezesem Zarządu Comp Sp. z o.o. (obecnie 
Comp Data Sp. z o.o.).  

W latach 1991-1997 był Prezesem Zarządu Comp Ltd Sp. z o.o. Warszawa.  Od 1994 do 2002 
r. był Prezesem Zarządu ICD Comp Consulting Sp. z o.o. W latach 1995-2004 był Prezesem 
Zarządu Comp Rzeszów SA (obecnie Asseco Poland SA). Od roku 1997 do chwili obecnej 
pełni funkcję Prezesa Zarządu Comp S.A. Od roku 1997 do chwili obecnej pełni funkcję 
Dyrektora Generalnego Comp S.A.  

W latach 1998-2004 był Członkiem Rady Nadzorczej TechLab2000 Sp. z o.o.  Od 1999 do 
2004 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej RADCOMP SA oraz 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PACOMP Sp. z o.o.   

W latach 2001- 2004 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o.  W roku 2007 był 
Członkiem Rady Nadzorczej spółki CSS SA. Od 2006 roku pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Novitus SA.  

Od 12.2012. Przewodniczący Rady Nadzorczej Elzab SA.  

Od 2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Paytel S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.12.2013 r.  

Data 

ZUK „ELZAB” S.A. 

Ul. Kruczkowskiego 39 

41-813 Zabrze 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany, Jacek Papaj niniejszym oświadczam, że: 

1) Nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej „ELZAB” S.A. z 

siedzibą w Zabrzu, o których mowa w art. 18 k.s.h. oraz nie zostałem skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu 

karnego; 

2) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS; 

3) Nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 

r. nr 106, poz. 679 z późn. zm.) 

Ponadto w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. na potrzeby raportu 

bieżącego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. 

zm.), oświadczam ponadto, że: 

- prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta; 

- uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 

organu. 

 

 

……………………………………………………………. 

(podpis) 



 

Andrzej Wawer 
 
 
 

Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn 
Roboczych Politechniki Warszawskiej. 

 
Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie 
Zarządzania w Warszawie w 1993 roku. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w 
roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu 
Państwa. Obecnie kontynuuje przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w Wielkiej 
Brytanii. 
 
Andrzej Wawer pracował m.in. w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. w Warszawie (rok 
1992) i w Biurze Maklerskim Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 
1992-1994) jako Dyrektor Biura Maklerskiego. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora 
Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. 
Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej SA w Warszawie. 
Następnie pracował w Pekaes S.A. w Warszawie w latach 1997-2002 (gdzie był m.in. 
Dyrektorem ds. Finansowo-Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego 
Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno- 
finansowych).  
W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w 
Warszawie. W okresie późniejszym zajmował  się m.in. realizacją projektów związanych z 
wykorzystaniem funduszy UE, a od lutego 2004 do maja 2005 był Prezesem Zarządu 
EUROPOMOC Sp. z o.o.  
Obecnie, Od 2005 roku, Andrzej Wawer był zatrudniony w NOVITUS SA na stanowisku 
Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych.  
Od 2009 jest członkiem Zarządu Comp S.A. Od 12.2012. członek Rady Nadzorczej Elzab SA. Od 
2012 roku członek Rady Nadzorczej Paytel S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.12.2013 r.  

Data 

ZUK „ELZAB” S.A. 

Ul. Kruczkowskiego 39 

41-813 Zabrze 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany, Andrzej Wawer  niniejszym oświadczam, że: 

1) Nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej „ELZAB” S.A. z 

siedzibą w Zabrzu, o których mowa w art. 18 k.s.h. oraz nie zostałem skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu 

karnego; 

2) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS; 

3) Nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 

r. nr 106, poz. 679 z późn. zm.) 

Ponadto w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. na potrzeby raportu 

bieżącego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim   (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. 

zm.), oświadczam ponadto, że: 

- prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta; 

- uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 

organu. 

 

 

……………………………………………………………. 

(podpis) 



Jacek Pulwarski  
   
Pan Jacek Pulwarski ma wykształcenie wyższe uzyskane na Politechnice Warszawskiej, w 
Instytucie Organizacji Zarządzania, specjalizacja: systemy informacyjne zarządzania. Uzyskał 
również tytuł doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Wrocławskiej. Jest również 
absolwentem studiów podyplomowych „Pieniądz i bankowość”, organizowanych przez 
Uniwersytet Warszawski oraz szeregu innych specjalistycznych szkoleń i kursów.  
 
Pan Jacek Pulwarski kolejno pracował: 
2012- obecnie – ogólnokrajowy koordynator ECDL 
2010 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Elzab S.A. 
2009 – 2011 Polska Agencja Prasowa S.A., Dyrektor Biura Techniki i Systemów 
Informatycznych 
2007 – 2009 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” S.A., Dyrektor Biura (następnie 
Szef Służby) Informatyki i Telekomunikacji 
2008 – 2009 ACS S.A. , Członek Rady Nadzorczej 
2007 CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) sp. z o.o., Dyrektor 
Konsultingu dla CIO 
2003 – 2005 IBM Polska Sp. z o.o., Kierownik Sprzedaży ITS ds. Sektroa Finansowego, 
Główny Konsultant 
2003 KREDYTBANK S.A. (Grupa KBC), Ekspert IT 
1997 – 2002 PKO BP S.A., Dyrektor Departamentu Informatyki 
1997 – 2010 CSS S.A., COMP S.A., Członek Rady Nadzorczej 
1997 RAIFFEISEN – CENTROBANK S.A., Dyrektor Biura Organizacji i Wdrażania Technologii 
Informacyjnych 
1994 – 1997 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor Biura, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji 
1992 – 1994 COPACT Sp. z o.o., Dyrektor Centrum Technik Sieciowych 
1989 – 1992 Centrum Szkoleniowe Novell w Polsce Sp. z o.o., Dyrektor 
1977 – 1992 Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Główny Specjalista, Kierownik 
Zakładu Zastosowań Informatyki. 
 
Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Pulwarski nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w 
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  
Pan Jacek Pulwarski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 



27.12.2013 r.  

Data 

ZUK „ELZAB” S.A. 

Ul. Kruczkowskiego 39 

41-813 Zabrze 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany, Jacek Pulwarski  niniejszym oświadczam, że: 

1) Nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej „ELZAB” S.A. z 

siedzibą w Zabrzu, o których mowa w art. 18 k.s.h. oraz nie zostałem skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu 

karnego; 

2) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS; 

3) Nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 

r. nr 106, poz. 679 z późn. zm.) 

Ponadto w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. na potrzeby raportu 

bieżącego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim   (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. 

zm.), oświadczam ponadto, że: 

nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta; 

nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej 

organu. 

 

 

……………………………………………………………. 

(podpis) 



Waldemar Tevnell  
   
Waldemar Tevnell w 1986 roku ukończył studia ekonomiczne przy Business School/IHM w 
Sztokholmie, uzyskując tytuł licencjata, odbył również dwuletnie studia wydawnicze na uczelni 
Bonnier Media Uniwersitet.  
 
W latach 1980 – 1984 był dyrektorem ds. sprzedaży programów IT KONTEK SYSTEM AB, a w 
latach 1986 - 1990 szefem działu konsultingowego TEAMCO AB, jednej z największych w tych 
czasach firmy konsultingowej w sektorze IT.  
Po powrocie do Polski w 1991 założył razem z największym skandynawskim koncernem 
medialnym Bonnier Group firmę wydawniczą TM-SEMIC sp. z o.o., w której objął funkcję 
prezesa. Spółka ta specjalizowała się w wydawnictwach dziecięcych i młodzieżowych.  
Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując tytuł magistra ekonomii.  
 
W 1994 roku został prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców Prasy, potem vice-
prezesem oraz członkiem zarządu Izby Wydawców Prasy.  
 
W 1996 roku został prezesem zarządu „Bonnier Business (Polska)”, wydawcy dziennika 
ekonomicznego „Puls Biznesu” (organizował on konferencje z udziałem takich osobistości, jak 
Bill Clinton, Al Gore, Madelaine Albright, Cherie Blair, Steve Forbes, Robert Jr Kennedy, Vinton 
G. Cerf). Do końca 2008 był członkiem rady nadzorczej spółki.  
 
W 2003 roku otrzymał stypendium Johana Bonniera jako Menadżer Roku Bonnier Group. Został 
również Menadżerem Roku w rankingu magazynu „Home & Market”.  
W 2005 roku ukończył roczne studia Boss International Program in Media Management przy 
Bonnier Media Uniwersitet organizowane przy współpracy z IMD International Lousane 
Szwajcaria. Ukończył 3-letnie ekonomiczne studia doktoranckie.  
 
W kwietniu 2007 skończył roczne studia AMP IESE Business School, Uniwersytet Navarra.  
Jest byłym przewodniczącym rady nadzorczej Reinhold AB, członkiem rady S.A., doradcą 
koncernu Axel Springer byłym członkiem zarządu European Business Press Federation, byłym 
członkiem rady nadzorczej ABG Ster Projekt S.A., BIOTON S.A., Novitus S.A, Rady Głównej 
Business Centre Club, rady nadzorczej „Pulsu Medycyny” i KCP Business Point.  
 



27.12.2013 r.  

Data 

ZUK „ELZAB” S.A. 

Ul. Kruczkowskiego 39 

41-813 Zabrze 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany, Waldemar Tevnell  niniejszym oświadczam, że: 

1) Nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej „ELZAB” S.A. z 

siedzibą w Zabrzu, o których mowa w art. 18 k.s.h. oraz nie zostałem skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu 

karnego; 

2) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS; 

3) Nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 

r. nr 106, poz. 679 z późn. zm.) 

Ponadto w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. na potrzeby raportu 

bieżącego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim   (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. 

zm.), oświadczam ponadto, że: 

nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta; 

nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 

organu. 

 

 

……………………………………………………………. 

(podpis) 



 
 

Krzysztof Morawski 
 
 

Urodzony w 1965 roku, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału 
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. 

 

Od 1996 roku związany z firmą Comp SA. Przez 9 lat zatrudniony był na stanowisku Dyrektora 
Handlowego.  

Od 11 grudnia 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Handlowym Comp S.A. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stołecznego Towarzystwa 
Oświatowego. Członek Rady Nadzorczej Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. 
członek Rady Nadzorczej Big Vent S.A. Jego hobby to żeglarstwo, turystyka oraz fotografia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27.12.2013 r.  

Data 

ZUK „ELZAB” S.A. 

Ul. Kruczkowskiego 39 

41-813 Zabrze 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany, Krzysztof Morawski  niniejszym oświadczam, że: 

1) Nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej „ELZAB” S.A. z 

siedzibą w Zabrzu, o których mowa w art. 18 k.s.h. oraz nie zostałem skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu 

karnego; 

2) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS; 

3) Nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 

r. nr 106, poz. 679 z późn. zm.) 

Ponadto w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. na potrzeby raportu 

bieżącego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim   (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. 

zm.), oświadczam ponadto, że: 

- prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta; 

- uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej,  lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 

organu. 

 

 

……………………………………………………………. 

(podpis) 



Grzegorz Należyty 

 

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz programu Executive MBA. Od 
wielu lat jest związany z Siemensem.  

W latach 2000-2005 pracował w obszarze technologii oraz rozwiązań IT dla branży Siemens 
Business Services i odpowiadał za sprzedaż usług związanych z outsourcingiem oraz 
rozwiązań IT. Pracując w polskim oddziale Microsoft odpowiadał za sprzedaż rozwiązań do 
klientów w sektorze Finansowym.   

Następnie w latach 2005-2012 zdecydował się związać swoją drogę zawodową i wykorzystać 
dotychczasowe doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym, pracując w Siemens Sp. z o.o. 
oraz w Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. Odpowiadał za rozwój sprzedaży w zakresie usług 
Managed Services w regionie zachodniej i południowej Europy, był Account Managerem 
odpowiedzialnym za współpracę z T-Mobile w Polsce, Słowacji i Czechach. Następnie 
kierował działaniami Nokii Siemens Networks w ramach współpracy z klientami w regionie 
Centralnej i Wschodniej Europy, a potem odpowiadał za sprzedaż rozwiązań biznesowych do 
klientów w Europie Zachodniej.  

W 2012 roku podjął kolejne wyzwanie i dołączył do Siemensa Sp. z o.o., gdzie w sektorze 
Energy pełni funkcję dyrektora zarządzającego grupy branż Power Generation .  

Od 2013 r. Członek rady Nadzorczej Paytel S.A. 

 



27.12.2013 r.  

Data 

ZUK „ELZAB” S.A. 

Ul. Kruczkowskiego 39 

41-813 Zabrze 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany, Grzegorz Należyty niniejszym oświadczam, że: 

1) Nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej „ELZAB” S.A. z 

siedzibą w Zabrzu, o których mowa w art. 18 k.s.h. oraz nie zostałem skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu 

karnego; 

2) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS; 

3) Nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 

r. nr 106, poz. 679 z późn. zm.) 

Ponadto w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. na potrzeby raportu 

bieżącego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. 

zm.), oświadczam ponadto, że: 

nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta; 

nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 

organu. 

 

 

……………………………………………………………. 

(podpis) 


