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Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
25 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na
kolejną kadencję w dotychczasowym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Pan Jerzy Siminski
Pani Maria Piotrowska
Pani Katarzyna Piotrowska
Pani Tadeusz Bogajewski
Pan Piotr Niklas

Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu
spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żaden z członków Rady
Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej:
Pan Jerzy Siminski jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Fizyki,
kierunek fizyka doświadczalna. Dyplom magistra fizyki otrzymał w 1987 roku. Swoją praktykę zawodową Pan
Jerzy Siminski rozpoczął w 1987 roku jako pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, gdzie był zatrudniony do 1989 roku. Następnie w latach 1989-1993 był zatrudniony
w ZPO Polanex jako szef działu informatyki. Od 1993 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Systemy
Komputerowe Jerzy Siminski, z siedzibą w Gnieźnie, która jest związana z branżą informatyczną jako dostawca
oprogramowania komputerowego własnej produkcji i konsultant informatyczny dla firm sektora
przemysłowego i handlowego.
Pani Maria Piotrowska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Filologia
słowiańska i filologia polska. Dyplom magistra filologii polskiej i słowiańskiej otrzymała w 2005 roku. Swoją
praktykę zawodową Pani Maria Piotrowska rozpoczęła w 2005 roku w spółce Futurat Sp. z o.o. jako tłumacz
rozmów handlowych, a następnie w 2006 roku rozpoczęła pracę jako projektant biżuterii i na tym stanowisku
pracowała do dnia 4 lutego 2014 roku. Od czerwca 2012 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
Pani Katarzyna Piotrowska ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, kierunek
zarządzanie i marketing. Dyplom magistra otrzymała w 2005 roku. W 2006 roku ukończyła studia
podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie gospodarki nieruchomościami. Pracę
zawodową rozpoczęła w 2000 roku w Firmie Słomowicz, gdzie do 2002 roku pracowała na stanowisku
sprzedawcy. W latach 2005-2009 była zatrudniona w firmie Z.G. Słomowicz, jako pracownik administracyjnobiurowy. W 2009 roku została zatrudniona w Futurat Financial Sp. z o.o. na stanowisku referenta ds.
księgowości i w tej Spółce pracuje do dnia dzisiejszego.

Pan Tadeusz Bogajewski posiada wykształcenie średnie oraz ukończył liczne kursy z zakresu finansów i
księgowości. Od 1957r. do 1995r. był zatrudniony w różnych jednostkach organizacyjnych PKP w Gnieźnie w
referacie finansowo-księgowym, następnie jako kierownik działu finansowo-księgowego i kierownik referatu
ekonomiczno-finansowo-materiałowego. Od 1997r. do 2002r. pracował kolejno w Okręgowym Inspektoracie
Sanitarnym PKP w Poznaniu jako specjalista do spraw finansowo-księgowych, w Kolejowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu jako kierownik sekcji ekonomiczno-finansowej oraz w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu jako starszy księgowy.
Pan Piotr Niklas posiada wykształcenie średnie i jest w trakcie dalszego kształcenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy. W latach 2014-2016 pracował w firmie BRIJU S.A., a obecnie jest zatrudniony w firmie
komputerowej.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
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