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Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MLP Group S.A.
Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 3 marca 2015 r. otrzymał oświadczenie Pana Baruch
Yehezkelov, Członka Rady Nadzorczej, o rezygnacji ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem
3 marca 2015 roku. Pan Baruch Yehezkelov nie podał przyczyn swojej rezygnacji.
W dniu 3 marca 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, że jeden z akcjonariuszy spółki, Miro B.V.
z siedzibą w Delft, Holandia, w wykonaniu uprawnień przysługujących mu na podstawie statutu Spółki,
powołał Pana Guy Shapira na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Guy Shapiro został powołany na
stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 3 marca 2015 r.
P. Guy Shapira ukończył z wyróżnieniem studia Interdisciplinary Center Herzliya (IDC) w Izraelu ze stopniem
licencjata na Wydziale Biznesu i Administracji (B.A.) oraz Prawa (LL.B.), ze specjalizacją: międzynarodowe
prawo gospodarcze. Posiada również izraelskie uprawnienia adwokackie. Przed powołaniem do Rady
Nadzorczej Spółki P. Guy Shapira pracował dla kancelarii prawnej Steinmetz, Haring, Gurman & Co.
w Izraelu i zasiadał w Komitecie Audytu związku studentów IDC.
Zarząd informuje również, że zgodnie z oświadczeniem P. Guy Shapira, prowadzi on poza przedsiębiorstwem
Spółki działalność, która nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz
nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 5 ust. 1 pkt 21) oraz 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

