
ośwlłoczENtE

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej
w sp łce Quantum software S.A mającej sledzlbę w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a (,,Sp łka")
w wyborach Rady Nadzorczej tej Sp łki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Sp łki,
w tym W szczeg lności:

L) nie ma po mojej stronie konfliktu interes w przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Sp łki.
Pragnę stwierdzić r wnież, iŻ poza przedsiębiorstwem Sp łki nie prowadzę w stosunku do niej
aktywnoścl konkurencyjnej, oraz nie wykonuję zadnych czynności w sp łkgch prowadzących
działalność konkurencyjną, jako Członek organow sp łki kapitatowej Iub jako wspo!nik sp łki cywilnej,
sp łki osobowe j, oraz nie biorę udziału w funkcjonowanlu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako
członek jej organu.

2) zgodnle z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia ].5 września 2000 r. Kodeks społek
handlowych (D2.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04) w stosunku do kandydata na cztonka rady
nadzorczej sp łki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, orazŻe nie jestem oskarżonym W
postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepis w rozdział w XXXlIl-XXXVll Kodeksu
karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwa określone W WW. przepisach;

3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużnik w Niewypłacatnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia L997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2o21'.LL2 t.j. z dnia 2o2L.Ot.L8);

4) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. t-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 7997r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
( Dz. U. 201 9.2399 z 2OL9.L2.L3l;

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumleniu ustawy z

dnia 10 maja 2OL8 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U .2019.L781 z dnia 2019.09.19) oraz wszelkich
danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Sp łce, w zakresie wymaganym w związku z
kandydowaniem iczłonkostwem w Radzie Nadzorczej Społki.
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