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Życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub
"Spółka"), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość
poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 16
czerwca 2016 wpłynęła do Spółki kandydatura pani Zuzanny Benincasa na Członka Rady
Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na
dzień 22 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidującego w
swym porządku obrad dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta.
W związku z powyższym Emitent przekazuje poniżej informacje o kwalifikacjach kandydatki.
Pani Zuzanna Benincasa ukończyła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 roku. W tym samym roku rozpoczęła
studia doktoranckie w Katedrze Prawa Rzymskiego i Antycznego Instytutu Historii Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone zamknięciem przewodu doktorskiego i obroną
pracy doktorskiej w 2001 roku. Jednocześnie pani Zuzanna Benincasa łącząc obowiązki
związane ze studiami, pracowała w latach 1997 - 1998 w kancelarii CMS Cameron McKenna
Greszta i Sawicki sp. k., a następnie w latach 1998-2000 pełniła obowiązki asystentki w spółce
Polmozbyt Leasing Sp. z o.o.
Po obronie pracy doktorskiej w 2001 roku pani Zuzanna Benincasa została zatrudniona na
stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje do chwili obecnej.
W roku 2012 pani Zuzanna Benincasa uzyskała na tymże wydziale tytuł doktora
habilitowanego nauk prawnych.
Pani Benincasa jest również autorką licznych publikacji z zakresu prawa zobowiązań.
Doświadczenie zawodowe pani Zuzanny Benincasa oraz jej profesjonalizm pozwalają
stwierdzić, iż jest ona zdaniem Emitenta odpowiednią kandydatką, spełniającą najwyższe
kryteria i dającą rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady
Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382);
2) §38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U.2014.133).

Osoby reprezentujące Spółkę:
Prezes – Paweł Jarski
Wiceprezes – Jarosław Michalik

