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Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 23 lutego 2021 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze
składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nowaka.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w tym samym dniu podjęło uchwały w
sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji Pana Wojciecha
Wośko oraz Pana Sławomira Kościaka.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wchodzą w życie z dniem ich
podjęcia.
Poniżej Spółka przedstawia informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej
Spółki.
Pan Wojciech Wośko:
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz podyplomowych
studiów Rachunkowości Zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim. Licencjonowany makler
papierów wartościowych (licencja nr 449). Z rynkiem kapitałowym związany od 1994r.
Pracował w HSBC Securities Polska, Dom Maklerski BZ WBK, Santander Biuro
Maklerskie gdzie odpowiedzialny był za sprzedaż do klientów instytucjonalnych (fundusze
inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy asset managemnt). Posiada kompetencje w
przeprowadzaniu transakcji na krajowym i zagranicznych rynkach kasowych i instrumentów
pochodnych. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu licznych ofert spółek
publicznych na rynku pierwotnym i wtórnym. Od lipca 2020 roku związany jest z firmą
Polfarmex S.A.
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".
Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują poza przedsiębiorstwem
Mabion S.A. działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wymienione osoby nie są wpisane
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

