Wrocław, 24.06.2008 r.

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Power Media S.A.
Raport bieżący nr 24/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku

Zarząd Power Media S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2008
roku uchwałą nr 16 powołało Panią Anastazję Kołodziej na stanowisko Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki. Pani Anastazja Kołodziej jest członkiem Rady Nadzorczej Power Media S.A. od
1 czerwca 2007 roku.
Pani Anastazja Kołodziej jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii – magister prawa w 2000 r. W 2004 r. Pani Anastazja Kołodziej uzyskała
stopień doktora nauk prawnych, w 2003 r. złożyła egzamin sędziowski a w 2006 r. została wpisana
na listę radców prawnych
Przebieg kariery zawodowej:
2004 – 2005
Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Asystent sędziego,
2005 – obecnie
Uniwersytet Wrocławski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii – Adjunkt,
2006 – obecnie
Praktyka zawodowa w formie Kancelarii Prawnej
Oprócz wskazanych wyżej, Pani Anastazja Kołodziej nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest
obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też
wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.
Według złożonego oświadczenia, Pani Anastazja Kołodziej:
- nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Spółki innej działalności podstawowej, która ma istotne
znaczenie dla Spółki,
- nie została skazana za przestępstwo oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu administrującego, zarządzającego
lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub
likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.
Pani Anastazja nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS - - RMF par. 28 pkt 6.
Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 ust. 1 pkt 22 RMF ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych

