
Powołanie nowego Zarządu Spółki 
 
Spółka MVA Green Energy S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 
czerwca 2013 r. powołała Pana Krzysztofa Meldnera do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na 
kolejną kadencję oraz Panią Joannę Tafil do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na 
kolejną kadencję. 
 
Informacje o powołanych członkach zarządu: 
 
Pan Krzysztof Meldner 
a) pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MVA Green Energy S.A. od dnia 28 sierpnia 2012 r., 
od dnia 16 sierpnia 2012 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MVA Green Energy 
S.A. 
W dniu 24 czerwca 2013 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną 
trzyletnią kadencję. Mandat Prezesa Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 r. 
b) posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Łódzką. Jest magistrem inżynierem 
mechaniki. 
c) nie wykonuje działalności poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla emitenta 
d) w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
ani wspólnikiem innych spółek prawa handlowego 
e) nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat ani 
w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat nie otrzymał zakazu sądowego działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
f) w podmiotach, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie doszło do przypadków upadłości, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji 
g) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Pani Joanna Tafil 
a) pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MVA Green Energy S.A. od dnia 28 sierpnia 
2012 r., od dnia 16 sierpnia 2012 r. pełniła funkcję Członka Zarządu spółki MVA Green 
Energy S.A., uprzednio pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MVA Green Energy 
S.A. 
W dniu 24 czerwca 2013 r. została powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na 
kolejną trzyletnią kadencję. Mandat Wiceprezesa Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem 
odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 r. 
b) posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie, The 
Polish Open University, Wydział Zarządzania, kierunek: marketing 
Doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek zarządu spółki TLMJ Real Estate Sp. z 
o.o. oraz Kierownik Biura w spółce Alvarez & Marsal Polska Sp. z o.o. 
c) nie wykonuje działalności poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla emitenta 
d) w okresie od 2009 r. do chwili obecnej pełni funkcję członka zarządu spółki TLMJ Real 
Estate Sp. z o.o. 



e) nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat ani 
w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat nie otrzymała zakazu sądowego działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
f) w podmiotach, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie doszło do przypadków upadłości, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji 
g) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
h) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 


