
   

Wrocław, 22.01.2010 r. 

 

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

Power Media S.A. 

Raport bieżący nr 3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku 

 

 
 
Zarząd Power Media S.A. informuje, iż działając na podstawie regulacji § 24 ust. 2 j) Statutu oraz 
§ 4 ust. 2 n) Regulaminu Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rada 
Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2010 roku uchwałą nr 1/2010 wybrała na 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Masłowskiego. Pan Masłowski został 
członkiem Rady Nadzorczej Power Media S.A. na mocy uchwały nr 6 NZW w 9 grudnia 2009 roku, 
o czy Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 46/2009 w dniu 9 grudnia 2009 roku. 
 
Pan Michał Masłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - magister 
ekonomii w 2000 roku.  W 2007 roku Pan Masłowski uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.   
 
Przebieg kariery zawodowej: 
2000 – 2008 asystent w Katedrze Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
2000 – 2008 Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 
od 2002 Redaktor naczelny kwartalnika Akcjonariusz 
od 2008 Dyrektor Programowy Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 
od 2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Proshare sp. z o.o. 
 
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Masłowski nie był 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, Pan Michał Masłowski: 
- nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Spółki innej działalności podstawowej, która ma istotne 
znaczenie dla Spółki, 
- nie został skazana za przestępstwo oszustwa, 
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił 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 był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 
lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 
- nie otrzymał 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. 

 
Pan Masłowski nie jest wpisany 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 
 

 


