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ośwnpczENlE w spmwĘ §pEŁNlENlA KRyTER6w nlezłmżnoścl
kandydata na Członka Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczei

spółki Fabryka Farb i Lakierów,,Śnieżka" S.A.

Ja nizej podpisany ZB|GN|EW ŁAPlŃSK, w związku z kandydowaniem na Członka Komitetu Audytu
organu Rady Nadzorczej spółki Fabryka Farb i Lakierów,,Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul.

Chłodna 51, wpisana do Ęestru przedsiębiorców KĘowego Rejestru §ądowego, dla któĘ akta Ęestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla m, st. Warszawy w Warszawie, Xlll \Afidział Gospodarczy KĘowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 00CI0060537, NlP: 8181433438 (dalej również jako: ,,Spółka"), niniejszym
oświadczam, że:

1) epełnjam/ nie spełniam- kryterium niezależności dla człcnków komitetu audytu określone w ustawie z
dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz riHÓzoze publicznym, tj,:

a) ndeźąllie należę* aniw ciągu ostatnich 5 lat od dnia powołaniałełeżałern l nie należałem*
do kadry kierowniczejwysokiego szczebla, w tym,ircłem/ nie jestem* aniSyłern / nie byłem
członkiem zauądu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;

b) jestemlnie jestem" aniłyłefiT/ nie byłem* w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spdki lub
jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji gdy jako pracownik nienalezący do kadry
kierowniczejwysokiego szczebla zostałem wybrany do rady nadzorczej Spółkijako pzedsta-
wiciel pracowników);

c) spFefi*iędto'ttrolę / nie sprawuję kontroli*, w rozumieniu ań. 3 ust. 'l pkt 37 lit. a+ ustawy z
dnia 29 wześnia 1994 r. o rachunkowości, lubłcprc=enłcję i nie reprezentuję" osób lub pod-
miotów sprawujących kontrolę nad §półką;

d) €łrzyeuię / nie otzymuję* lub oteygyęlglp'nie otzymałem* dodatkowego wynagrodzenia,
w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, oprócz należnego z tytułu
członkostwa w radzie nadzorczei,lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym ko-
mitetu audytu;

e) RtąffiłJję / nie utzymuję* ani w ciągu ostatniego roku utzynrylvałem / nie utrzymywałem*
istotnych stosunków gospodarczych ze Społką lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio
lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego
organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
członkiem zarządu lub innego organu zanądzĄącego podmiotu utzymującego takie sto-
sunki;

0 .jesłem/nie jestem* iw ciągu ostatnich 2lat od dnia powołaniaĄlen / nie byłem" właścicielem,
wspólnikiem ( w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy
audytorskiej pzeprowadzająe"el badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostkiz nią
powiązanej;

g) -j,€te*Vnie jestem* i w ciągu ostatnich 2 lat od dnia powołaniałybrt/ nie byłem* członkiem
rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub popzedniej firmy audytorskiej
pzeprowadzalącą badanie sprawozdania fi nansowego Społki;

h) *jesłerfnie jestem* iw ciągu ostatnich 2 lat od dnia powołaniaĘPcm/ nie byłem* pracownikiem
lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub
innego organu zauądzalącego w obecnej lub popzedniejfirmie audytorskiej pzeprowadza-
jącej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
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,:id€m/nie jestem* i w ciągu ostatnich 2 lat od dnia powoła niaffieęrtnie byłem* inną osobą
fzyczną, z ktoĘ usług kozystała lub którą nadzorowała obecna lub popzednia firma audy-
torska lub biegły rewident działĄący w jej imieniu;

iestern / nie jestem" członkiem zarządu lub innego organu zaządzalącego jednostki, w ktorej
członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego
organu zarządzĄącego Społki. ;

jestem / nie,jestern* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki dłuzej
niż 12lat:

j€§{em / nie jestem małzonkiem*, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnyrn lub po-
winowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego
organu zaządzĄąl:ego Społki lub osoby, o ktorej mowa w lit. a-k;

Pozostąę / nie pozostaję* w stosunku pzysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem za-
ządu lub innego organu zarządzĄącego spółki lub z osobą, o ktorej mowa w pkt lit. a-k.

posiadam / nieęełrłeelanr wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,

posiadam / niepctsiadar,'wiedzę i umiejętnościz zakresu branży, w któĘ działa Spółka,

Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Społki o wszelkich zmianach, mających wpływ na okolicz-
ności wymienione w wyzej wymienionym zakresie.

i)

m)

2)

3)
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Warszawa , dnia 25 maj 2022 r.

ośWADczENlE W spRłWE spEŁNlENlA KRyTERóW NlEzALEźNośGl
kandydata na Członka Rady Nadzorczej

spółki Fabryka Farb i Lakierów,,Śnieżka" S.A.

Ja niżej podpisany ZB|GNIEWŁAP!ŃSK, wzwiązku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej
spółki Fabryka Farb i Lakierów ,,Śniezka" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisana do
Ęestru pzedsiębiorców KĘowego Rejestru Sądowego, dla któĘ akta Ęestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xlll \Afdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000060537, NlP: 8181433438 (dalej również jako; ,,Spółka"), niniejszym:

\A|rażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej spółki Fabryka Farb i Lakierów
,,ŚnieZka" S.A., jak równiez na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczejprzezwłaściwy organ Spółki;

Oświadczam, że spełniam / nie spełniam'kryterium niezależnościokreślone w § 3 ust. 1 Regulaminu
Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów,,Śnieźka" S.A, tj.:

a) nie jestem i nie byłem pzez ostatnie 5 lat Członkiem Zarządu Spółki lub podmiotu powiązanego,

b) nie jestem i nie byłem pzez ostatnie 3 lata pracownikami Spółki lub podmiotu powiązanego,

c) nie otzymuję i nie otzymywałem żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości,
oprócz należnego z tytułu Członkostwa w Radzie Nadzorczej, lub jakichkolwiek świadczeń mająt_
kowych od Spółki lub podmiotu powiązanego,

d) nie jestem akcjonariuszem dominującym wobec Społki lub osobą reprezentującą takiego akcjo-
nariusza, ani nie posiadam zeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym
prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

e) nie utzymuję i nie utzymywałem w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych ze
Spółką lub podmiotem powiązanym jako pzedsiębiorca lub wspólnik, akcjonariusz, Członek or-
ganów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego pzedsiębiorcy,

ł nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat wspólnikiem lub pracownikiem podmiotu świadczą-
cego obecnie lub wcześniej usługi biegłego rewidenta narzecz Społki lub podmiotu powiązanego,

g) nie jestem Członkiem Zarządu innej spółki, w któĘ Członek Zarządu Społki jest Członkiem Rady
Nadzorczej,

h) ni iq.*
i) nie jestem członkiem bliskiej rodziny Członków Zażądu Spółki lub innych osob, o których mowa

w pkt a-h.

Oświadczam, źe spełniam / nie spełniam'kryterium niezalezności, o którym mowa w pkt, 4,9.2 ,,Do-
brych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2021" U.,,

17 r,

b) między mną, a żadnym z akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów w Spółce nie istnieją zeczywiste i istotne powiązania,

1)

2)

3)

a)
o biegłych rewidentach, firmach
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Oświadczam, ze zgodnie z aft. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynno-
ści prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za pzestępstwa określone w przepi-
sach rozdziałów )fiXlll-XXKVll Kodeksu karnego oraz w ań. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek: handlo-
wych oraz nie występują w stosunku do mojej osoby pzesłanki określone w ań. 387 Kodeksu spółek
handlowych.

Oświadczam, ze nie jestem wpisany do Rejestru Dłuzników Niewypłacalnych, prowadzonegcr na pod-
stawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KĘowym Rejestze Sądowym,

Na podstawie §10 Rozpoządzenia Ministra Finansow z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
biezących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierow wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędąctlgo pań-
stwem członkowskim oświadczam, źe:

a) nie jestem wpisany do ltejestru Dużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KĘowym Rejestrze Sądowym,

b) nie prowadzę działalności konkurencyjnejwobec Spółki i nie uczestniczę w społce konkurencyjnej
wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyj-
nej społki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach, mających wpływ na okolicz-
ności wymienione w wyzej wymienionym zakresie.

4)

5)

6)


