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Powołanie członków Rady Nadzorczej. Teliani Valley
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Zarząd Teliani Valley Polska S.A („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
w dniu 23 marca 2022 roku podjęło uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z
podjętymi uchwałami do Rady Nadzorczej powołano Pana Manfreda Wilhelma Schatovich, Pana Krzysztofa
Jerzego Niedbalskiego, Pana Edwarda Gocała, Pana Kacpra Kijowskiego i Panią Karolinę Peszyńską.
Nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję, która kończy się w 2025 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanych członkach Rady
Nadzorczej Teliani Valley Polska S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

• Adam Sworowski - Członek Zarządu
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Życiorys zawodowy Pana Edwarda Gocał

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
imię i nazwisko: Edward Gocał
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorcze
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: powołany na trzyletnią kadencję
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiada tytuł doktora w dziedzinie
psychologii. Pełnił funkcje: zastępcy Szefa B.O.R., Szefa Sił Ochrony B.O.R, w Szefostwie
Wojskowej Służby Wewnętrznej, Szefa Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego, Szefa Grupy
Ochronnej V.I.P., Szefa Ochrony Osobistej Papieża Jana Pawła II. Był wykładowcą w Akademii
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Związany z Centrum Monitoringu i Alarmów w
Warszawie, członek zarządu Spedycji Międzynarodowej C.H. ,,HARTWIG" w Warszawie.
Posiada certyfikaty: Diplomatic Security Trading Center at Marana, Arizona U.S.A., Protective
Security Operations Course, Department of Justice United States Marshals Service at Camp
Beauregard, Louisiana U.S.A., Special Operations Group z Izraela,
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,
Pan Edward Gocał jest członkiem organów nadzorczych w YETIFORCE SPÓŁKA AKCYJNA –
Członek Rady Nadzorczej

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,
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Edward Gocał nie został skazany 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Edward Gocał nie otrzymał sądowego zakaz działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za
przestępstwo oszustwa.
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,
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd
komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Edward Gocał pełnił funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) 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,
Pan Edward Gocał nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Edward Gocał nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Niedbalskiego

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
imię i nazwisko: Krzysztof Niedbalski
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: powołany na trzyletnią kadencję
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Absolwent Wydziału Geodezji i Kardiografii Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu Nordpharm Sp. z o.o.
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,
Pan Krzysztof Niedbalski jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w
następujących spółkach prawa handlowego:
Nordpharm Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

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,
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Niedbalski nie został skazany 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Niedbalski nie otrzymał sądowego zakaz działania
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za
przestępstwo oszustwa.

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,
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd
komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Niedbalski pełnił funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) 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,
Pan Krzystof Niedbalski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Krzysztof Niedbalski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pana Manfred Schatovich

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
imię i nazwisko: Manfred Schatovich
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: powołany na trzyletnią kadencję
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii Lądowej w Wiedniu oraz absolwent wydziału Zarządzania
i Marketingu Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku. Pracował jako Prezes Zarządu w
firmach STRABAG Polska oraz Bilfinger Berger Polska. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu
Aridea Invest Sp. z.o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu Nordpharm Sp. z o.o.
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,
Pan Manfred Schatovich jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w
następujących spółkach prawa handlowego:
Aridea Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Nordpharm Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
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,
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Manfred Schatovich nie został skazany 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
przepisów prawa obcego.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Manfred Schatovich nie otrzymał sądowego zakaz działania
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za
przestępstwo oszustwa.
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,
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd
komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Manfred Schatovich pełnił funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) 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,
Pan Manfred Schatovich nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Manfred Schatovich nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

