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Treść raportu:
Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 14 września 2021 r. do Spółki wpłynęło
oświadczenie akcjonariuszy o powołaniu z tym samym dniem Pana Omri Rosa do sprawowania funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 6 Statutu Spółki.
Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowane wcześniej
stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanej osoby nadzorującej.
Pan Omri Rose jest doświadczonym kierownikiem ds. logistyki zakupów z udokumentowaną historią
pracy w branży wyrobów medycznych. Wykwalifikowany w zakresie urządzeń medycznych, rozwoju
produktów, badań i rozwoju [R&D] oraz rozwoju biznesu.
Pan Omri Rose jest absolwentem University of Haifa [Israel] na kierunkach MA - International Relations
oraz Bachelors of Arts Degree - Political Science and Government.
2011 – obecnie: Biovo Technologies Ltd., Purchasing / Operations / Customer Support & Marketing,
Odpowiedzialny m.in. za znaczną część codziennej administracji firmy, nadzór nad płacami
pracowników, płatnościami dla dostawców, IT i kontakt z doradcami, jak również zamówienia
importowe/eksportowe, zarządzanie produktami firmy w szczególności na rynku Europa i Ameryki
Północnej.
2010 – 2011: Social Affairs and Democracy Studies of the Knesset and the Israeli Judicial System.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Omri Rose nie prowadzi w żadnej formie działalności
konkurencyjnej w stosunku do Airway Medix S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Omri Rose nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych […].

