Hans Christian Bestehorn – przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiek: 57 lat
Hans Christian Bestehorn ma wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Poligraficzną uzyskując tytuł zawodowy
magistra inżyniera.
Przebieg kariery zawodowej Hansa Christiana Bestehorn:
2013 – obecnie
RLC Service GmbH – członek zarządu;
2012 – obecnie
LEUNISMAN GMBH – członek zarządu;
2011 – obecnie
Limmatdruck Zeiler AG – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2011 – obecnie
Aug. Heinrings Druck _ Verpackung GmbH – członek zarządu;
2005 – obecnie
Emitent – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2004 – obecnie
PHARMACENTER GMBH – członek zarządu;
2004 – obecnie
COLORPACK – członek zarządu;
2004 – obecnie
ROB. LEUNIS & CHAPMAN Verwaltungsgesellschaft mbH – członek zarządu;
2004 – obecnie
Zrzeszenie Producentów Kartonów – członek rady doradczej, od 2012 członek zarządu;
1994 – obecnie
rlc Packaging GmbH (wcześniej LEINISMAN GMBH HANNOVER) – członek zarządu;
1983
nadal
związany z rlc packaging group , od 1994 r. członek zarządu.
Oprócz wyżej wymienionych, Hans Christian Bestehorn nie pełni oraz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat, funkcji członka
organu administracyjnego, zarządzającego oraz nadzorczego z zastrzeżeniem, że do 2008 r. pełnił funkcję członka Rady
Nadzorczej spółki BSC Service Sp. z o.o.
Hans Christian Bestehorn nie posiada ani w ciągu ostatnich 5 lat nie posiadał udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych
i osobowych powyżej 5% w kapitale zakładowym, za wyjątkiem posiadania udziałów w ROB. LEUNIS & CHAPMAN
GMBH & CO. KG (13,36% udziału w kapitale zakładowym).
Hans Christian Bestehorn nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.
Hans Christian Bestehorn według złożonego oświadczenia, nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta podstawowej
działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta..
Spółka COLORPACK GMBH , w której Hans Christian Bestehorn jest członkiem zarządu i która posiada powyżej 5% akcji
Emitenta, jak również wcześniej wyszczególnione pozostałe przedsiębiorstwa należą do rlc packaging group której
działalność obejmuje zarządzanie opakowaniami dla krajowych i międzynarodowych producentów artykułów markowych,
dotyczy zatem tego samego segmentu prowadzonej działalności jak Emitent.
Według złożonego oświadczenia, Hans Christian Bestehorn:
•
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września
2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia go
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe
i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.);;
•
posiada pełną zdolność do czynności prawnych (art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych);
•
nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.);
•
w okresie pięciu lat poprzedzających nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w
art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz
nie orzeczono pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28
lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.);
•
w okresie pięciu lat poprzedzających nie pełnił funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w
czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w
stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na
przeprowadzenie upadłości. Rlc & Meidel Immobilien – Verwaltungsgesellschaft mbh, w której pan HansChristian Bestehorn był zatrudniony najpierw jako członek zarządu, później jako likwidator w międzyczasie została
wykreślona z rejestru spółek handlowych.Rozwiązanie spółki, nastąpiło z uwagi na zmianę istotnych założeń
operacyjnych.

