FORMULARZ DLA CZLONKA ZARZADU EMITENTA
BINARY HELIX S.A.

Pan SIawomir HuczaIa ‑ Prezes Zarzadu Binary Helix S.A.
リimie, mZ拐s加, Z匂mozl,ane Sタmou添加履b〆̀nk匂印勃ione z

, γamCh Em緑nta oγaZ

termin叩砂抑u放den擁m ja海dma osoba zostai叩o枕,脇棚

Sねwomir HuぐZaね, Prezes Za意Zadu
Powo書any ‑ 29.06.2020 rok

叫心yw kadeǹji ‑ 3 lata do 2023 roku

2) opis肋al卿i海砂あれzm加糊妙Odou,特0
2019 ‑ nadal Fire Fighter Sp. z o.o. ‑ Prezes Zarzadu
2018 ‑ nadal Dronoid Sp. z o.o.一Prezes Zarzadu

2016 ‑ nadal SHT Sp. z o.o. ‑ Prezes Z紬zadu

2008 ‑ nadal Binary Helix S.A. ‑ Prezes Zarzadu
2013 ‑ 2014

Binary SoIutions Sp. z o.0. ‑ Prezes Zarzadu

2000 ‑ 2008

SIⅣ Projekt Sp. z o.o. ‑ Preze§ Za重Z食du

1999‑2000

Security Design Produkt PoIska Sp. z o.o.‑ dyrektor dzia血

kon額意uk̀カnego
1997‑1999

Security System

‑

WSP6±wIa5ciciel i dyrektor dzia血

Zabezpieczed elektronicznych
1990‑2000

Klub §POrtOWy.WUDANG〃 ‑ Prezes Zar乙adu i in§truktor

WySZkolenia §PeCj alnego

1988 ‑ 1990

Diapozon ‑ wiasna dzia宣alno鑓gospod祉CZa

3) us GZmie dzia拗no筈ci a擁ong柳an匂PrZeZ danq osob叩oza Emitentem, g匂dzia拗noS在a
ma jstotne zmczmie倣a Emitenta

Pan Sねwomir HuぐZaねnie wykonuje poza Emitentem dziaね血o§ci, kt6ra
mo密aby miedisto血e znàZenie dla Emitenta

4) zos加zanie zuszys鵬ch s〆ねk〆

孤)a履ndZozt,喝O, W %叩c私w o加esie co旬mni匂OSta古nich

けZeCh切放m osoba物Cめn嬢m ol名m6御zarz巧dz海吋cね励mdzorczgch a胸o
抑SP6in紡em, Ze Z。Sたazmi鋤, CZy dma osoba mdal pあら印n均e tt) OngamC航胸jest mdal

枕碑筋n綴em

耽e蹄ghter Sp. z o.o.裏Prezes Zarz年du od O9.2019 do nadal,
Dronoid Sp. z o.0. ‑ P重eZeS Zarzadu od O4.2018 do nadal, WSP6lnik do nadal

SHT Sp. z o.o. ‑ Prezes Zarz雀du od O5.2016 do nadal, WSI,61nik do nadal

Spartaqs Sp. z o.0. ‑ Od O6.2016 wsp6lnik do nadal
Binary Solutions Sp. z o.o. ‑ Prezes Zarzadu od O9・2013 do Ol.2014, WSP61nik

donad血
Mecha億Onix Sp. z o.o. ‑ Prezes Zarzadu od 2009 do nadal
A§§ari Sp. z o.o. ‑ Prezes Zarzadu od 2009 do nada1

5) i研γma匂e m femt czy柳o加es;e os肋nich pieciu Zat dam osoba zostaわskazma

r朋復)OmOCnUm撮りγ0薙m z綴prZeSt卵か勿Oたt旬Ch mo鋤砂arま・ユ8 § 2 Kode確u sp6穣
履ndloaych h/Z, PγZeSt卵t脇ck移5lone z

,しJs脇。ie o obrocie, uS加寂e o q帰rcie Jub #StaZl,諺z

dnia 26 pa∠虎かn脇2000 γ・ O g拗h約秒am枕新竹albo za malやわzne pl宅鍔舞Stu)a秒
roz#m事emu PγZCPis血) Pγau)a ObC略0 0糊Z Z。S融zmie, CZU秒Oたresie co巧mn坤OSta脇ch〆vciu

iat osoba融a o極りm勅sqdo散りZaたaz d之肋m露j倣o czわneたo亨gm細zaγZq虎̀海qc航ub
mdzoγC乙yCh枕? Sp倣ach pγa棚)a hmdわの略O

W okresie osta血ich pieciu lat Pan SIawomir Hucza書a nie zostal skazany za
PrZestePStwa, OSZuStWa O贈Z nie orzeczono sadowego zakazu dziaねnia jako

CZIonek organ6w zarzadzajaych Iub nadzorczych w sp6重kach prawa

haLndlowego

6) szczcg6砂zusz3/S枕ich rzW融協川pa伽5c4 γeStr掠れ砂zaくれZarZqdu komisa砂cznego Zub

l施t)idaくれ柳ckγeSie co n匂mni考osta寂ch pieci扉毎秒ndniesimiu do podmわ海w %均ch
dma osoかa peれ初旬nk擁CZわ庇a o樗mu ZaγZqdzl海C略O lub mdzoγCZ略O

W okresie ostatnich pieciu lat nie wystapily przypadki upa劇o5ci, ZarZ車du

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiot6w, W kt6rych Pan
Sねwomir Huczala pehiI血mkcje cz饗onka organu zarzadzajacego lub
nadzo耽zegO

刀i手的rma擁,伐り勃m osoba叩耽りa虎i出初Ino窮繍脇南tたo融n朋擁a靴) StOSmkuゐ
dzia拗no如i cmitenれOraZ CZy jest zuspa脇im kon海肋功n4 sr6搬qz脇n卵ub osobo枕7〆

a肋O CZねn巌em ol管anu S〆搬碑p海か孤卵ub c薮m穣m o7管anu j凍巧め加続加融nrenq/in考
OSOby pγau)n匂

Pan Sねwomir Huczala nie prowadzi dzialalnosti, kt6ra jest konkurencyjm
W StoSunku do dziaぬho5ci emi‡enta, OraZ nie jest wsp6hikiem

konkurencyjnej sp側d cywilnej lub osobowej albo cz番onkiem organu §P働ki

kapitalowej lubぐZIonkiem organu jakiejkoIwiek konkurencyjnej osoby

p重aWne事、

8) i7ゆγmaqれCZり初m osoba施ZJγuie tt;,佃es帝ze diu勃雛柳7tie砺Cajnぴんproztndzon
m podsta棚雇u§t触りZ dnia 20 sie叩nia I997 γ・ O K句OZtりm R匂es青γZe S勿ozvym

Pan Sねwomir HuぐZala nie figuruje w rejeBtrZe d基uZnik6w niewypIacaInych,

ProWadzonym m podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rej鐙章放e Sadowym

困

m

