
 
 

Oświadczenie  

Kandydata na Członka Rady Nadzorczej 

IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 

Ja, niżej podpisany Andrzej Chajec (PESEL: 66052704958), oświadczam niniejszym, że: 

1) wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej IMS Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie; 

2) stosownie do art. 18  ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 
2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) – posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że 
nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 
Kodeksu spółek handlowych; 

3) stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 216, 
poz. 1584 z późn. zm.) – nie pełniłem funkcji publicznych i nie zajmowałam stanowisk 
wymienionych w art. 1 i 2 wskazanej ustawy w okresie roku przed dniem powołania mnie 
w skład Rady Nadzorczej spółki IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i nie zajmuję 
tych stanowisk ani nie pełnię tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec mnie zastosowania 
ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powołanej ustawy, w pełnieniu przeze mnie 
funkcji w Radzie Nadzorczej spółki IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

4) prowadzona obecnie przeze mnie działalność nie ma charakteru konkurencyjnego w 
stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie spółki IMS Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu; 

5) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2013 r.,  poz. 
1203 z późn. zm.). 

6) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej IMS S.A., wynikające 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę, w tym na publiczne udostępnienie 
Akcjonariuszom, moich danych osobowych oraz danych zawartych w Życiorysie 
zawodowym, w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków 
Rady Nadzorczej. 

 

 

Warszawa, dnia 11 maja 2016 roku 

 
 


