
Bielsko-Biata, dnia 29 czerwca 2017 roku 

Niniejszym, dziafaji}c w imieniu sp6fki pod firmi} Murapol Sp6tka Akcyjna z siedzibcl w Bielsku-Biafej, 
akcjonariusza reprezentujijcego 2.251.152 akcji i 2.251.152 gtos6w na Walnym Zgromadzeniu sp6tki 
pod firmq Skarbiec Holding Sp6fka Akcyjna z siedzibcl w Warszawie, w zwiijzku ze zwofanym, na 
wniosek w/w akcjonariusza, na dzien 3 lipca 2017 roku, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, z 
porzijdkiem obrad obejmujqcym zmiany w skfadzie Rady Nadzorczej, zgtaszamy nast�pujijcego 
kandydata na cztonka Rady Nadzorczej: 

Pan Michat Sapota 

Jednoczesnie w imieniu sp6tki pod firmi} Murapol Sp6tka Akcyjna z siedzibq w Bielsku-Biatej 
oswiadczamy, ii intencji} akcjonariusza jest zmiana w sktadzie Rady Nadzorczej polegajqca wytijcznie 
na uzupefnieniu skfadu Rady Nadzorczej, przy pozostawieniu w sktadzie Rady Nadzorczej obecnych jej 
czfonk6w, a wi�c: 

Pana Piotra Stctpniaka 

Pana Grzegorza Grabowicza 

Pana Roberta Oppenheim 

Pana Bogustawa Grabowskiego 

Tym samym, na wypadek odwotania w jakimkolwiek trybie czfonk6w Rady Nadzorczej, o kt6rych mowa 
powyiej, zgtaszamy ich (ponownie) jako kandydat6w na cztonk6w Rady Nadzorczej, spetniajqcych 
(tam, gdzie ma to zastosowanie) kryterium niezaleinosci, w ten spos6b, aby skfad Rady Nadzorczej 
przedstawiat si� nast�pujqco: 

Pan Piotr Stctpniak 

Pan Grzegorz Grabowicz 

Pan Robert Oppenheim 

Pan Bogustaw Grabowski 

Pan Michat Sapota 

W zah1czeniu: 

1. informacja odpowiadajqca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsh;biorc6w, pobrana na
podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sijdowym,
dotyczijca sp6fki pod firmct Murapol Sp6tka Akcyjna z siedzibq w Bielsku-Biafej,

2. Posiadane wyksztatcenie, kwalifikacje i zajmowane wczesniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej Pana Michafa Sapoty (Sapota),

3. zgoda Pana Michata Sapoty (Sapota) na kandydowanie.
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Bielsko-Biata, dnia 29 czerwca 2017 roku 

OSWIADCZENIE 

Ja, nizej podpisany Michal Sapota, PESEL          , wyrazam zgodE;: na zgtoszenie moJeJ 

kandydatury na cztonka Rady Nadzorczej sp6tki pod firmq Skarbiec Holding Sp6tka Akcyjna z siedzibq 

w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiE;:biorc6w Krajowego Rejestru Sc1dowego przez Sijd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sijdowego 

pod numerem KRS 0000503222, o ile wyb6r zostanie poddany pod gtosowanie w trakcie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 lipca 2017 roku. Oswiadczam, ze: 

1. mam petnc1 zdolnosc do czynnosci prawnych,

2. nie zostatem skazany prawomocnym wyrokiem za przestE;:pstwa okreslone w przepisach

rozdziat6w XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu

sp6tek handlowych,

3. nie zostatem pozbawiony prawa prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na wtasny rachunek lub

w ramach sp6tki cywilnej oraz petnienia funkcji cztonka rady nadzorczej, cztonka komisji

rewizyjnej, reprezentanta lub petnomocnika osoby fizycznej prowadzctcej dziatalnosc

gospodarczct w zakresie tej dziatalnosci, sp6tki handlowej, przedsii;:biorstwa panstwowego,

sp6tdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.


