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Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 10.10.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Emitenta uchwałą nr 2 powołało Pana Tomasza Kruk do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej przedstawione zostały w raporcie bieżącym Emitenta nr 37/2018 z dnia 3 października 2018 r.
Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami działalność wykonywana przez Pana
Tomasza Kruka (Kruk) poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ponadto nie
uczestniczy on w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Tomasz Kruk spełnia kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz.
1089.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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. z
2018 r. poz. 757)
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