
Członek Rady Nadzorczej Starward Industries S.A.
(1) Michał Siennicki – Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji:

Z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

(2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Wyższe

2003 – 2011

Studia magisterskie na kierunku historii Uniwersytetu Łódzkiego

Kariera Zawodowa:

2007 – 2017

Alpha LSG LTD: Pracownik działu operacyjnego

Luty 2020 – Wrzesień 2020

FDM Group: Tester oprogramowania

Październik 2020 - Grudzień 2020

Cloud Imperium Games: QA Tester

(3) Potwierdzenie poniższych oświadczeń Członka:

Członek nie wykonuje poza Spółką działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Członek nie był w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa o
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o
obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa, jak również w okresie ostatnich pięciu
lat w stosunku do Członka nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W stosunku do podmiotów, w których Członek pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego, w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsce przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji.

Członek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Członek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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(4) Funkcje pełnione przez Członka

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat wszystkich spółek prawa
handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Członek był członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy Członek nadal pełni funkcje
w organach lub jest nadal wspólnikiem.

Spółka prawa handlowego Funkcja Czy funkcja jest nadal pełniona?
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