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Powołanie członka Rady Nadzorczej
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE”, "Spółka") informuje, iż w dniu 1 marca 2016 r.
Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o powołaniu pana Pawła Śliwy do składu Rady
Nadzorczej Spółki z dniem 1 marca 2016 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust.
5 Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka
Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki.
Pan Paweł Śliwa jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie.
Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Stefana Karola Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył aplikację
adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Od 2002 r. p. Paweł Śliwa prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. Od listopada 2011 r. pełni funkcję
sędziego Trybunału Stanu. Od października 2010 radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 20052012 prowadził Kancelarię Adwokacko-Radcowską s.c. w Gorlicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ruch S.A.
Pan Paweł Śliwa złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w
stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce
cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Paweł Śliwa oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007
r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. 2014, poz. 133).
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