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Powołanie członka Rady Nadzorczej
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 27 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę o powołaniu pana Radosława Osińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki z
dniem 27 czerwca 2017 r.
Pan Radosław Osiński jest absolwentem Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1999 – 2016 zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie realizował
zadania związane między innymi z prywatyzacją, nadzorem właścicielskim oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Obecnie
zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału w Departamencie Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Energii.
Doświadczenia związane z nadzorem działalności spółek kapitałowych zdobywał od 2000 r. zasiadając w radach
nadzorczych między innymi takich spółek jak: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne "Rudniki"
S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Zakłady Energetyczne Okręgu RadomskoKieleckiego S.A., Kotlin Sp. z o.o. Od dnia 5 września 2016 r. do dnia 26 czerwca 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej
PGE.
Pan Radosław Osiński złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku
do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej
oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Pan Radosław Osiński oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn.
zm.).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 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. 2014, poz.
133).
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