
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
– OLIVIA SOBIK  

 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 

na jaką dana osoba została powołana, 
         Olivia Sobik członek Rady Nadzorczej, powołanie Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu  

27.06.2022r. na okres pięcioletniej kadencji. 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
09.2019 - teraz Koźminski University, kierunek: Master in Management; specjalizacja: innovation 
management 
10.2016 – 07.2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek: Ekonomia; specjalizacja: ekonomia 
globalna i menedżerska 
08.2021-teraz- członek Rady Nadzorczej Lentex S.A. 
09.2021-teraz- praca w firmie produkcyjnej w dziale eksportu 
07.2021-09.2021- praca w firmie zajmującej się usługami finansowymi i inwestycjami, w Barcelonie 
09.2020-12.2020- praca w sekcji handlowej Ambasady Republiki Korei w Warszawie 
06.2018-08.2018- staż w dziale sprzedaży firmy produkcyjnej 

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
Brak. 

 
4) 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 
Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Lentex S.A. 

 
5) 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 okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, oszustwa oraz nie 
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego. 

 
6) 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 nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego 
lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 

 
7) 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 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 
……………………………………… 

(podpis) 


