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Temat: Powołanie Pana Roberta Czajkowskiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z
siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MANGATA HOLDING S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Czajkowskiego.
Wykształcenie:
Pan Robert Czajkowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł
Magistra Ekonomii (1997 – 2002). Jest absolwentem podyplomowych studiów Prawa Gospodarczego
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2003 – 2004). W latach 2010 – 2011 ukończył Akademię
Przywództwa Strategicznego w Harvard Business School.
Doświadczenie zawodowe:
Pan Robert Czajkowski swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w firmie Gillette Poland S.A.
w strukturach sprzedaży dywizji Oral-B/Braun w kanale farmaceutycznym. W latach 2002 – 2004
pracował w firmie PZ Cussons na stanowiskach Area Sales Managera, Area Operation Managara i
finalnie Key Account Manager odpowiedzialnego za rozwój marek E, Luksja, Morning Fresh, Skrzat,
Pollena, Kwiaty Polskie w kanale nowoczesnym. W latach 2005-2007 był Dyrektorem Sprzedaży w
CENOS Sp. z o.o.
Pan Robert Czajkowski od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Good Food Products Sp. z o.o.
W 2009 r. wspólnie z funduszem Avallon przeprowadził transakcję MBO nabycia udziałów Spółki od jej
pierwotnych założycieli. W roku 2011 oraz 2015 przeprowadził kolejne transakcje sprzedaży
większościowego pakietu udziałów Spółki w sektorze Private Equity na rzecz Funduszy Resource
Partners oraz Hartenberg Holding.
Pan Robert Czajkowski w latach 2011 – 2016 był członkiem Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia
S.A., a w latach 2014 – 2016 Członkiem Rady Nadzorczej World Class Romania.
Pan Robert Czajkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu, jak również nie prowadzi innej działalności, która jest konkurencyjna dla Spółki. Nie jest
również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie złożone przez Pana Roberta Czajkowskiego stanowi załącznik do raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 czerwca
2021 r. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Roberta Czajkowskiego na Członka Komitetu
Audytu.

Komorniki, dnia 04.06.2021 r.

Adresat:
Mangata Holding Spółka Akcyjna
Ul. Cechowa 6/8
43-300 Bielsko – Biała

Oświadczenie
Ja niżej podpisany Robert Czajkowski (PESEL: 78070504098) oświadczam niniejszym, że:
1. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki Mangata Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej jako „Spółka”);
2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa
określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587,
art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.);
3. Nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych wymienionych w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm.);
4. Nie zostałem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 112 z
późn. zm.);
5. Żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania
stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;
6. Nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej dla Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak
również nie prowadzę innej działalności, która jest konkurencyjna dla Spółki;
7. Spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką określone w
ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.) oraz w Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych na GPW.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie
dla EOG) („RODO”) (DZ. U. UE.L 2016, poz. 119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w zakresie wymaganym w związku z
kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

