Module Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
Maciej Cybulski – życiorys
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Maciej Cybulski, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji:
7 grudnia 2023
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Prezes i założyciel Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej
23 lata Dyrektor Biura Stanu Illinois USA na Europę Centralną
Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Związkowego Chicago
Dyrektor kontaktów z mediami – Związek Narodowy Polski Chicago USA
MBA Lake Forest School of Business
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy
d) 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
Nie
e) 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
Nie

f)

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,
Nie dotyczy
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g) informacja, 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
Nie
h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym
Nie figuruje

Maciej Cybulski
Warszawa, 12 grudnia 2018r.
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