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Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki

Treść:
Zarząd Scope Fluidics S.A. (“Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Karolinę Radziszewską oraz Panią Joannę Rzempałę.

Pani Karolina Radziszewska została powołana z dniem 7 grudnia 2021 r., natomiast kadencja Pani Joanny
Rzempały rozpocznie się z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie poszerzenia składu Rady
Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z dnia 7 grudnia
2021 roku.

Pani Karolina Radziszewska posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w zarządzaniu w
obszarze HR w dużych międzynarodowych podmiotach. Specjalizuje się w zwiększaniu zaangażowania i
wydajności wśród pracowników w przedsiębiorstwach będących na etapie znaczących zmian organizacyjnych, w
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tym fuzji i przejęć, szybkiego rozwoju organicznego czy restrukturyzacji. Pani Karolina Radziszewska pełni
funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska na Europę Środkowo-Wschodnią. Przed
dołączeniem do Skanska, pełniła funkcję People Director w firmie ConsenSys. Wcześniej, jako dyrektor
personalny i członek zarządu w Randstad, odpowiadała za strategię HR i procesy na poziomie regionu EMEA.
Zdobywała również doświadczenie w takich firmach jak PwC, ZA Puławy i Hewitt Associates. Pani Karolina
Radziszewska posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pani Joanna Rzempała posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Organizacji i
Zarządzania Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi wykłady z
tematyki zarządzania projektami. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, certyfikat Ministra
Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2
Foundation i GPM. Jest członkiem komitetów finansowych i rad programowych w Polsce i zagranicą. Pełni
funkcję Wiceprezesa Zarządu International Project Management Association Polska.

Pani Karolina Radziszewska oraz Pani Joanna Rzempała oświadczyły, że: (i) w okresie ostatnich pięciu lat nie
zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymały sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (ii) w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie
było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów,
w których pełniły funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego, (iii) nie prowadzą działalność, która
jest konkurencyjna w stosunku do działalności Scope Fluidics S.A., oraz nie są wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej, (iv) nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
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