Życiorys i oświadczenie Członka Rady Nadzorczej FITEN S.A. w restrukturyzacji
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pani Natalia Skutnik-Golecka ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach (2011 r.). W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw”
organizowane przez Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej, a następnie w roku 2015 studia podyplomowe „Prawo
konkurencji” prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie, pani Natalia Skutnik-Golecka jest
słuchaczem studiów podyplomowych „Prawo i ekonomia rynku kapitałowego” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową
w Warszawie.
Pani Natalia Skutnik-Golecka w roku 2018 została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:
Pani Natalia Skutnik-Golecka nie prowadzi innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
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:
Członek Rady Nadzorczej Fabryki Armatur Głuchołazy Spółka Akcyjna z siedzibą w Głuchołazach (od 2019 r. do nadal)
Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 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
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
W okres ostatnich pięciu lat Pani Natalia Skutnik-Golecka nie została skazana 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 obcego oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach
prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 okresie ostatnich pięciu lat Pani Natalia Skutnik-Golecka, nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.
Informację, 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:
Pani Natalia Skutnik-Golecka nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pani Natalia Skutnik-Golecka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

