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Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, że w związku z planowanym porządkiem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 lutego 2021 roku,
który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, otrzymał
w dniu 8 lutego 2021 roku od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki, tj. Twiti Investments Limited, zgłoszenie kandydatury Pana
Sławomira Kościaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Poniżej przedstawiono informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych
wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata.
Pan Sławomir Kościak:
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem licencji 303 i posiadacz tytułu CFA
_Chartered Financial Analyst_. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją
finanse i bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i Universität
zu Köln w Niemczech, ukończył program menedżerski Community of European
Management Schools - Master's in International Management _CEMS MIM_. Stypendysta
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia na kursach dla maklerów
papierów wartościowych _ZMiD_ i dla doradców inwestycyjnych _PERK_.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi
w European Investment Fund w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan
Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych funduszy i
strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy PZU jak
i powierzonymi przez klientów zewnętrznych, funduszami akcyjnymi, mieszanymi i
absolutnej stopy zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i
te notowane na giełdach w UE i USA. Członek komitetu inwestycyjnego, AUM ponad 20
mld zł. Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego w TFI PZU odpowiadał
za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia.
Pan Sławomir Kościak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4
dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

