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Sopot, 21 czerwca 2021 roku 
 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Ja, niżej podpisany Marcin Piechocki, PESEL: 89052212892, niniejszym wyrażam zgodę na 

kandydowanie na stanowisko Członka Zarządu LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku  („Spółka”)  

i oświadczam, że: 

 

1) posiadam wykształcenie wyższe; 

2) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej 

umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; 

3) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 

lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek; 

4) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; 

5) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na 

podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej 

umowy o podobnym charakterze; 

6) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz 

oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

7) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę 

pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 

8) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki; 

9) nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów 

wobec działalności Spółki; 

10) korzystam z pełni praw publicznych; 

11) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

12) nie zostały wszczęte i nie toczą się wobec mnie żadne postępowania karne i karno-skarbowe. 

Jednocześnie oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w organach niżej wymienionych spółek i 

podmiotów lub wykonuję pracę dla: 
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Nazwa i siedziba spółki lub innego podmiotu 
 

Funkcja  

Family Investments Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie 

Wiceprezes Zarządu 

Family Investments 2 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie 

Członek Zarządu  

Family Investments 3 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie 

Członek Zarządu 

LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Dyrektor marek Mohito i Sinsay  

 
 
Oświadczam, że podane w niniejszym zgłoszeniu oraz załączonych dokumentach (CV)  informacje 
są zgodne z prawdą i nie zatajają prawdy. 
 
 
 
 

       ……………………………………………………………… 
      Marcin Piechocki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Curriculum vitae. 


