
Gdańsk, dnia 10 lipca 2021 roku

Michał suchanek
Ul. Jesionowa 14Cl28

80-261 Gdańsk

Trans Polonia S,A.

ul. Rokicka 16

83-1 10 Tczew

OŚWIADCZENIE KANDYDATA ORAZ ZGODA NA KANDYDOWAN|E DO SKŁADU

RADY NADzoRczEJ sPoŁKl TRANS PoLoNlA s,A.

Ja, niżej podpisany IVlichał Suchanek, (PESEL 89070606796) , niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej

kandydatury na członka Rady Nadzorczej społki Trans Polonia S,A_ z siedzibą w Tczewie (adres: ul. Rokicka 16,

83-110 Tczew) (dalej: ,,Spółka").

Jednocześnie oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające
powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczegolności przesłanki

określone w ań. ,l 8 i 387 KSH.

ponadto oświadczam, że:

1. nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałow XXX|ll-
XXXV|l Kodeksu karnego oraz w ań. 585, ań, 587, ań. 590 i ań 591 ustawy;

2. nie toczą się wobec mnie żadne postępowania karne na podstawie ww. pzepisow;

3, nie figuruję w Rejestrze Dłużnikow niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy zdnia20 sierpnia
,1 997r. o Krajowym Rejestae Sądowym (Dz.U.z2007r., nr 168. poz. 1186 zpożn.zm.);

4, nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarcze ) przez osoby pełniące funkcje publiczne,

5. nie wykonuję działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę, nie jestem

wspolnikiem w konkurencylnej spółce cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu konkurencyjnej społki

kapitałowej, czy też organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;

6. nie został orzeczony wobec mnie zakaz określony w ań. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo
upadłościowe;

7. nie istnieją żadne zeczlłłiste i istotne powiązania pomiędzy mną a 1akimko|wiek akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogolnej liczby głosow w Spółce;

8. spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r, o biegłych rewidentach,

firmach audytorskich oraz nadzoże pubIicznym,

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomic Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności
w zakresie oświadczeń, o ktorych mowa powyzej,

W załączeniu przedkładam życiorys zawodowy zawieralący posiadane przeze mnie wykształcenie, kwalifikacje

orazzajmowane wcześnie.i stanowiska, wrazz opisem pzebiegu pracy zawodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na pzedstawienie mojej sylwetki oraz
życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Społki na stronie internetowej Społki w związku
z kandydowaniem do jej Rady Nadzorczej.

Michał sucha



Zyciorys

od 202a roku Posiada stoPień naukowY doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia ifinanse, Profesor nadzwYczĄnY w Katedrze Ekonomiki i Fuikcjonowania przedsiębiorstw Transportowych naWYdziale EkonomicznYm UG. Autor i współautor ponad 60 licznie cytowanych publikacji i wystąpień z zakresufunkcjonowania pzedsiębiorstw, transpońu drogowego, mobilności, badań operacylnych, ekonometrii i metodiloŚciowYch. Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej Potstiego Towarzystwa Ekonomicińego

KoordYnator i wYkonawca kilkudziesięciu projektów z zakresu konsultingu, audytu operacyjnego itechnologicznego, zarÓwno w sektorze publicznym jak i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:oPeracYjnego, finansowego i ryzYka. Autor iwspółautor sześciu zakończonych lub wciąz realizowanych projektów
badawczYch, w tYm Projektów w ramach programu Horyzont 2020. Autor opracowania badawczego na rzeczKomisji EuroPejskiej z zakresu analizy kosztów i kozyści wprowadzenia tachografow ,,smart,,.

W ciągu ostatnich Pięciu lat Pan Profesor Michał Suchanek nie sprawował funkcji w organach administracyjnych,zarządzającYch lub nadzorczYch w społkach kapitałowych lub osobowych konkurencyjnych wobec Spółki
Michał Suchanek nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem innych spółek kapitałowych konkurencyjnych wobecSPÓłki jak również nie jest wspolnikiem w innych społkach osobówych konkurencyjnyćr1 społ"e.
t\'lichał Suchanek nie bYł w ciągu ostatnich pięciu lat inwestorem giełdowym, nie posiada i nie posiadał akcjispółek publicznych,


