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Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A. na kolejną kadencję 

 

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 30 maja 2018 r. otrzymał informację, że jeden 

z akcjonariuszy spółki, Cajamarca Holland B.V. z siedzibą w Delft, Holandia, w wykonaniu uprawnień 
przysługujących mu na podstawie statutu Spółki, w dniu 28 maja 2018 roku powołał Pana Shimshon 

Marfogel, Pana Eytan Levy oraz Pana Daniel Nimrodi na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki. Pan 
Shimshon Marfogel pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panowie Eytan Levy oraz Pan 

Daniel Nimrodi pełnią funkcje Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 
Zarząd Spółki informuje również, że dnia 29 maja 2018 r. otrzymał informację, że jeden z akcjonariuszy 

spółki, Miro B.V. z siedzibą w Delft, Holandia, w wykonaniu uprawnień przysługujących mu na podstawie 
statutu Spółki, w dniu 28 maja 2018 roku powołał Pana Guy Shapira na kolejną kadencję Rady Nadzorczej 

Spółki. Pan Guy Shapira pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. 
 

Pan Shimshon Marfogel posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Uniwersytecie Hebrajskim 

w Jerozolimie, uzyskując tytuł licencjata (Bachelor of Arts) na Wydziale Księgowości i Ekonomii. Shimshon 
Marfogel pracuje od 1985 roku w spółce Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Tel Awiwie 

jako: główny księgowy (w latach 1985-1986), wiceprezes oraz główny księgowy (w latach 1986-2001), 
dyrektor generalny (w latach 2001-2004); od 2004 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Israel Land 

Development Company Ltd. 

 
Pan Eytan Levy posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Uniwersytecie Bar-Ilan w Ramat Gan, 

uzyskując tytuł licencjata (Bachelor of Arts) z Nauk Politycznych. Od 1982 do 1991 roku pełnił różne funkcje 
kierownicze, m.in. dyrektora wydziału produktów specjalnych, wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego 

za marketing w Israel National Post Authority, z siedzibą w Jerozolimie. W latach 1991-1997 pełnił różne 

funkcje kierownicze, m.in. dyrektora ds. bezpieczeństwa i logistyki, wiceprezesa zarządu ds. marketingu 
i sprzedaży w Izrael National Telecomunications Company, z siedzibą w Jerozolimie. W latach 1998-2000 był 

partnerem w izraelskim biurze spółki prawa amerykańskiego Gerard, Klauer & Mattison, z siedzibą 
w Tel Awiwie. Od roku 1997 jest dyrektorem w spółce prawa izraelskiego Percite Technology. 

Pan Daniel Nimrodi ma tytuł LL.B w dziedzinie prawa, specjalizacja – Międzynarodowe prawo handlowe, 
oraz licencjat w zarządzaniu biznesowym. Daniel Nimrodi dołączył do The Israel Land Development 

Company Ltd. „ILDC” w roku 2016 jako Urban Renewal Manager of ILDC Group oraz Wiceprezes spółki The 

New Community Ltd. – spółki zależnej od ILDC.  

Pan Guy Shapira ukończył z wyróżnieniem studia Interdisciplinary Center Herzliya  IDC w Izraelu 

ze stopniem licencjata na Wydziale Biznesu i Administracji B.A. oraz Prawa LL.B., ze specjalizacją: 
międzynarodowe prawo gospodarcze. Posiada również izraelskie uprawnienia adwokackie. Przed 

powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki P. Guy Shapira pracował dla kancelarii prawnej Steinmetz, Haring, 

Gurman & Co. w Izraelu i zasiadał w Komitecie Audytu związku studentów IDC. 

Zarząd informuje również, że zgodnie z oświadczeniami Panów Shimshon Marfogel, Eytan Levy, Daniel 

Nimrodi oraz Guy Shapira, nie prowadzą oni poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest 
konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

Podstawa prawna:  

§ 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 


