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Oświadczenie kandydata na członka Rady 

Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. 

 

Statement by the candidate for the position of a 

member of the Supervisory Board of ULMA 

Construccion Polska S.A. 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki „ULMA 

Construccion Polska S.A.” z siedzibą w Koszajcu” 

(dalej jako: „Spółka”). 

 

 

I hereby declare that I agree to be a candidate for the 

Supervisory Board of “ULMA Construccion Polska 

S.A.” with its registered office in Koszajec” 

(hereinafter: the “Company”). 

 

Jednocześnie oświadczam, iż w stosunku do mojej 

osoby nie występują przesłanki ustawowe 

uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze 

mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w 

szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 

Kodeksu spółek handlowych.  

 

At the same time, I declare that there are no statutory 

prerequisites preventing me from being appointed 

and exercising the function of a member of the 

Supervisory Board of the Company, in particular the 

prerequisites specified in Article 18 and Article 387 

of the Commercial Companies Code.  

 

Ponadto oświadczam, że: 

 

 

Furthermore, I declare that: 

 

 

1. Nie zostałem skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny, oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych; 

1. I have not been convicted by a final court 

judgement for any offence specified in the 

provisions of Chapters XXXIII-XXXVII of 

the Act of 6 June 1997, the Criminal Code, 

and Articles 585, 587, 590 and 591 of the 

Act of 15 September 2000, the Commercial 

Companies Code; 

2. Nie toczą się przeciwko mnie żadne 

postępowania karne na podstawie przepisów, 

o których mowa wyżej; 

2. No criminal proceedings are pending against 

me under the provisions referred to above; 

3. Nie figuruję w Rejestrze Dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym 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.); 

3. I am not listed in the Register of Insolvent 

Debtors kept pursuant to the Act of 20 

August 1997 on the National Court Register 

(Journal of Laws of 2007, No. 168, Item 

1186, as amended); 

4. Nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne; 

4. I do not hold or perform the functions 

indicated in the Act of 21 August 1997 on 

Restrictions on Conduct of Business 

Activities by Persons Performing Public 

Functions; 

5. Nie wykonuję działalności, która jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności 

wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, 

oraz że nie jestem wspólnikiem w 

konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 

osobowej, ani członkiem organu spółki 

kapitałowej, czy też członkiem organu 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 

prawnej; 

 

5. I am not engaged in any activity which is in 

competition with the activities of the 

Company, and I am not a partner in a 

competing civil partnership or partnership, or 

a member of a body of a company, or a 

member of a body of any other competing 

legal entity; 
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6. Nie został orzeczony wobec mnie zakaz 

określony w art. 373 Ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. Prawo upadłościowe. 

6. No prohibition specified in Article 373 of the 

Act of 28 February 2003, the Bankruptcy 

Law, has been imposed on me. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich 

okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa 

wyżej.  

 

 

At the same time, I undertake to promptly notify the 

Company in writing of any change in any 

circumstances regarding the statements referred to 

above.  

 

W załączeniu przedkładam życiorys zawodowy 

zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i 

zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 

przebiegu pracy zawodowej. 

 

Oświadczam, że mój adres do korespondencji jest 

następujący: 

 

I enclose a Curriculum Vitae with information on my 

education, qualifications and previous positions, 

together with a description of my professional 

experience. 

 

I declare that my correspondence address is as 

follows: 

 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki 

oraz życiorysu zawodowego akcjonariuszom i 

inwestorom Spółki na stronie internetowej Spółki w 

związku z kandydowaniem do jej Rady Nadzorczej. 

 

I consent to the processing of my personal data and to 

the presentation of my profile and professional CV to 

the Company’s shareholders and investors on the 

Company’s website in connection with my 

nomination to the Supervisory Board. 

 

 

 

Onati, 26 kwietnia 2021 roku / 26 April 2021  

(miejscowość, data / place, date) 

 

Eñaut Eguidazu Aldalur 

……………………………….. 

(imię i nazwisko / full name) 

 

 

……………………………….. 

(podpis / signature) 

 

 


