
 
Kandydat na Członka Rady Nadzorczej 

Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach 
zgłoszony przez akcjonariusza  

 
 
Pani Ewa Majkowska - lat 45. Od 1993 roku prowadzi Kancelarię Doradcy 
Podatkowego Biuro Rachunkowe MEDAR w Kielcach. 
 
Pani Ewa Majkowska  ukończyła: 

 w 1993 roku studia podyplomowe z informatyki na Politechnice 
Świętokrzyskiej w Kielcach, 

 w 1993 roku studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, 

 w 2000 roku studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 

 w 2004 roku studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 

 w 2004 roku studia doradców podatkowych w Wyższej Szkole Finansów i 
Zarządzania w Warszawie. 

 
Pani Ewa Majkowska w latach 2002 - 2003 była wykładowcą Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach a w latach 2004 – 2010 pełniła funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. 
 
Pani Ewa Majkowska: 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 
przepisach rozdziałów  XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 
587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych,  

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczę w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 

 nie posiada z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie 
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu powiązań 
natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na 
stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę,  

 spełnia kryterium niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w 
istotnym powiązaniu ze Spółką, o których mowa w § 20 ust. 2b Statutu Spółki,  

 nie jest wpisana do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 

 

Kandydatka oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady 

Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  z siedzibą w Starachowicach. 

 
 


