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Lubelski Wegiel "Bogdanka" SA
Bogdanka
21-013 Puchaczów
,

I

OSWIADCZENIE

KANDYDATA

NA CZLONKA RADY NADZORCZEJ

Ja nizej podpisany Marian Lupikasza wyrazam zgode na kandydowanie i sprawowanie funkcji
Czlonka Rady Nadzorczej spólki Lubelski WegiellBogdanka" SA z siedziba w Bogdance, pod
adresem: Bogdanka, 21-013 Puchaczów oraz niniejszym oswiadczam, ze wobec mojej osoby
nie z~chodza okolicznosci wylaczajace moja osobe jako czlonka Rady Nadzorczej spólki
Lubelski Wegiel BOGDANKA S.A. z siedziba w Bogdance (dalej zwana "Spólka").
Jestem pracownikiem spólki Lubelski Wegiel "Bogdanka" SA i w zwiazku z tym nie spelniam
kryteriów niezaleznosci okreslone dla czlonka Rady Nadzorczej w § 34 pkt 5 Statutu Spólki
oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej Spólki.
I

Ponadto oswiadczam, ze:
1. Nie pelnie funkcji i nie zajmuje stanowisk okreslonych wart. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21
sierp1nia1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace
funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 L, Nr 216, poz. 1584, ze zm.);
2. Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pelnieniu funkcji czlonka Rady
Nadzorczej Spólki. Nie prowadze w stosunku do niej aktywnosci konkurencyjnej oraz nie
wykonuje zadnych czynnosci w spólkach prowadzacych dzialalnosc konkurencyjna, jako
czlonek organów spólki kapitalowej lub jako wspólnik spólki cywilnej lub spólki osobowej
orazlnie biore udzialu w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako czlonek
organu;
I

3. Zgodnie z warunkami okreslonymi wart. 18 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks
Spólek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.), (dalej zwane "KSH"), w
stosLnku do kandydata na czlonka rady nadzorczej spólki, posiadam pelna zdolnosc do
czynnosci prawnych oraz nie zostalem skazany prawomocnym wyrokiem sadu za
przestepstwa okreslone w rozdzialach XXXIII - XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z pózno zm.) oraz wart. 585, art. 587, art. 590
i art. 591 KSH;
4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dluzników Niewyplacalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tekst jednolity - Dz. U. z
2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.)

Jednoczesnie, wyrazam zgode na przetwarzanie i publikowanie

moich danych osobowych w

rozu1mieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolityDz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z pózno zm.) oraz wszelkich danych zawartych w moim
Cirriculum Vitae przedstawionych
kandydowaniem

i czlonkostwem

Spólce, w zakresie wymaganym w zwiazku z
w Radzie Nadzorczej Spólki.
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