FORMULARZ OSOBOWY DLA CZŁONKA ZARZĄDU MODE SA
RAFAŁ STEPIUK
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji,
na jaką dana osoba została powołana,
Rafał Stepiuk, Prezes Zarządu, Prezes Zarządu, powołany 27-06-2019r. na bieżącą roczną kadencję.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Rafał Stepiuk - absolwent Politechniki Lubelskiej - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Kierunek
Elektrotechnika. Od 2012r. zdobywał doświadczenie pełniąc funkcje menadżerskie oraz zasiadając w zarządzie
spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii. Odznacza się przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia projektów, zdolnościami negocjacyjnymi oraz umiejętnością
optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem oraz nadzorowania projektów inwestycyjnych. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Fotowoltaika
Mazowiecka Sp. z o.o., Fotowoltaika Lubelska Sp. z o.o., CEV PV1 Sp. z o.o., CEV PV2 Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa
Zarządu w spółce Farma Wiatrowa Jeżewo Sp. z o.o..
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta,
Pan Rafał Stepiuk nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla
Emitenta.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana
osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba
nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
Mode S.A. – Prezes Zarządu
27.06.2018 - teraz
Mode S.A. – Wiceprezes Zarządu
09.03.2015 – 26.06.2018
Farma Wiatrowa Jeżewo Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
01.2013 - 10.2017
CEV PV1 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
12.2012 - 10.2017
CEV PV2 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
12.2012 - 10.2017
Fotowoltaika Mazowiecka Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
11.2012 - 10.2017
Fotowoltaika Lubelska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
11.2012 - 10.2017
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu

lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego,
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Stepiuk nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego,
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Stepiuk pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
Pan Rafał Stepiuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Rafał Stepiuk według jego najlepszej wiedzy nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

