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Treść:

Zarząd Noctiluca S.A. („Spółka”; „Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku akcjonariusz Synthex
Technologies sp. z o.o. („Synthex”), korzystając z uprawnień § 16 pkt 2.1 Statutu Spółki, odwołał z końcem dnia
19 kwietnia 2022 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Piotra Chabowskiego, który
obejmie funkcję Doradcy Zarządu Spółki. Pan Michał Piotr Chabowski zwiększy swoje zaangażowanie w
działalność Spółki i będzie ją wspierał w obszarze Corporate Finance (finanse przedsiębiorstwa) oraz Investor
Relations (relacje inwestorskie) i w związku z tym zaangażowaniem w działalność operacyjną Spółki, zgodnie z
art. 387 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie mógł pełnić funkcji w jej organach nadzorczych.

 

Spółka jednocześnie informuje, że Synthex, korzystając z tych samych uprawnień Statutu Spółki, powołał z
dniem 20 kwietnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Włodzimierza Kotelnickiego. Członek
Rady Nadzorczej został powołany na wspólną kadencję, która kończy się 18 sierpnia 2024 roku.
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Powołanie w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Włodzimierza Kotelnickiego stanowi wzmocnienie kadry
Emitenta o eksperta specjalizującego się w inwestycjach technologicznych oraz rozwoju biznesu firm z branży
fotonicznej i deep tech. Pan Marek Włodzimierz Kotelnicki jest inwestorem i członkiem zarządu
międzynarodowych spółek technologicznych, a od 2018 roku Partnerem Zarządzającym w VIGO Ventures –
funduszu VC inwestującym na wczesnych etapach w projekty z obszaru fotoniki. Pan Marek Włodzimierz
Kotelnicki posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy przy projektach naukowych z całego świata,
doradzał setkom firm technologicznych z ponad 40 krajów w zakresie komercjalizacji technologii, pozyskiwania
kapitału i rozwoju biznesu. 

W latach 2012 - 2020 roku Pan Marek Włodzimierz Kotelnicki współtworzył Internest, agencję doradczą dla
sektora high-tech, gdzie współpracował z naukowcami i innowatorami na całym Świecie, doradzając im w
procesie komercjalizacji. Od 2016 roku jest Prezesem Fundacji Centrum Komercjalizacji Innowacji i Technologii
(CIKT), która koncentruje się na popularyzacji i wspieraniu komercjalizacji polskich produktów i technologii na
Świecie.

Pan Marek Włodzimierz Kotelnicki jest absolwentem dwustopniowych studiów w Szkole Głównej Handlowej
(Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Zarządzanie) oraz stypendystą Uniwersytetu Ryukoku w Japonii
(absolwent japonistyczno-azjatyckiego - JAS). 

Powołanie Pana Marka Włodzimierza Kotelnickiego w skład Rady Nadzorczej zaowocuje wzbogaceniem Spółki
o eksperta z pogranicza technologii fotonicznych i inwestycji, specjalizującego się w komercjalizacji technologii. 

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące życiorysu zawodowego Pana Marka
Włodzimierza Kotelnickiego, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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