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Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Data: 07.04.2014 r.

Zarząd Spółki HM INWEST S.A., w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej
wiadomości uchwałę podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
07.04.2014 r. w sprawie powołanie Jarosława Mielcarz na Członka Rady Nadzorczej.

Jarosław Mielcarz z firmą HM INWEST S.A. związany od 2004 r. jako udziałowiec,
akcjonariusz, Vice Prezes Zarządu w okresie IV 2004 – XII 2013.

Na rynku deweloperskim, budowlanym, nieruchomości działa od 1998 r., dzięki czemu
ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie.
Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1990 r. prowadził swoją działalność gospodarczą. Uczestniczył jako udziałowiec i
akcjonariusz w różnych przedsięwzięciach inwestycyjno-gospodarczych w okresie
ostatnich 20 lat.
W okresie ostatnich trzech lat Jarosław Mielcarz jest:
- udziałowcem i prezesem Zarządu Idea Inwest Sp. z o.o.
- udziałowcem i prezesem Zarządu Inwestor HM Sp. z o.o.
- udziałowcem i prezesem Zarządu Horizon Estate Sp. z o.o.
- udziałowcem i prezesem Zarządu KK Direct Sp. z o.o.
- udziałowcem Horizon Estate Sp. z o.o. s.k.
- udziałowcem ZPCHiR Alvaretti Sp. j.

W okresie ostatnich trzech lat Jarosław Mielcarz był udziałowcem i Vice Prezesem
Zarządu Spółki HL Inwest Sp. z o.o. Aktualnie nie jest udziałowcem i nie pełni żadnej
funkcji w tej spółce.

Pan Jarosław Mielcarz nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub
nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki HM Inwest
S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Hofman - Prezes Zarządu
Marcin Mielcarz – Vice Prezes Zarządu


