
 

 

 

 
 

DANE OSOBOWE 
 

Imię i Nazwisko: Marek Tatar  
 

 

Radca prawny, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe  

w ramach doradztwa w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa instytucji i usług finansowych. 

Doradza spółkom publicznym w pełnej sferze ich działalności, szczególnie w aspektach związanych 

z udziałem na rynku finansowym. Świadczy usługi doradcze w licznych transakcjach na rynkach 

kapitałowych. Świadczy również usługi podstawowego (ogólnego) doradztwa na rzecz 

przedsiębiorców. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie 

prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Termo – Rex S.A. oraz nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Termo – Rex S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, 

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, pan Marek Tatar nie jest wpisany 

do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.  

Pan Marek Tatar spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym 

powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 

lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 

nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 

 

 
Niniejsze dane podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) a osoba je odbierająca jest zobowiązana do zapewnienia stosownych 
środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić je przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą oraz ujawnieniem, a także udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz do 
zapewnienia poziomu bezpieczeństwa właściwego ze względu na zagrożenia powstające przy 
przetwarzaniu udostępnionych danych. 
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