
a) Imię, nazwisko  

zajmowane stanowisko lub funkcje 
pełnione w ramach emitenta  

termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana. 

Adam Joseph Michon 

Członek Rady Nadzorczej 

Powołany na 3 letnią kadencję 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego. 

Kwalifikacje, wykształcenie:  
Institute of Chartered Accountants of Ontario- Biegły rewident 
(1988 r.) 
University of Toronto -Tytuł  Bachelor of commerce (1985 r.) 

Doświadczenie zawodowe: 

 MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
(od 1 lipca 2005 r.) 

 Citiinsurance Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie S.A.,  

-Wiceprezes Zarządu (od listopada 2010 r. do listopada 2011 r.) 

-Prezes Zarządu (od lipca 2005 r. do listopada 2010 r.) 

-Dyrektor Operacyjny (od kwietnia 2004 r. do lipca 2005 r.) 

 Grupa Kapitałowa Aviva Poland (prowadząca 
działalność w Polsce pod firmą Commercial 
Union), członek Aviva plc, spółki notowanej 
na giełdzie londyńskiej 

- Dyrektor Finansowy Grupy (od marca 1997 r. do stycznia 2003 
r.) 

 Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń 

na Życie SA (ubezpieczenia na życie) 

-Wiceprezes Zarządu (1998 r. – 2003 r.) 

-Członek Zarządu (1997 r. – 1998 r.) 

 Commercial Union Investment Management 

(Polska) SA (zarządzanie aktywami) 

-Prezes Zarządu (1998 r. – 2003 r.) 

 Commercial Union Polska Sp. Z o.o. (agenci, 
administracja Grupy) 

-Wiceprezes Zarządu (2002 r. – 2003 r.) 

 Aviva Holdings Poland Limited (spółka 
macierzysta) 

- Dyrektor (z uprawnieniami wykonawczymi) (2002 r. – 2003 r.) 

 International UNP Holdings Ltd, Toronto, 
Kanada; Warszawa, Polska 

- Wiceprezes (1993 r. – 1997 r.) 

 Nelvana Group of Companies, Toronto, Kanada 

- Divisional controller [Kontroler Pionu] (1990 r. – 1993 r.) 

 

 Price Waterhouse Chartered Accountants, 
Toronto, Kanada 

Samson Belair Chartered Accountants, Toronto, 
Kanada 



- Assistant manager (1985 r. – 1990 r.) 

A także: 

 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) 

- Członek Komisji Rewizyjnej (2005 r. - 2008 r.) 

 

 Amerykańska Izba Handlowa 

- Członek komisji ds. usług finansowych od 2005 r. do 2010 r. 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, 
gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta. 

 
NIE DOTYCZY 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa 
handlowego, w których, w okresie co 
najmniej ostatnich trzech lat, dana 
osoba była członkiem organów 
zarządzających lub nadzorczych, albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 
dana osoba nadal pełni funkcje w 
organach lub jest nadal wspólnikiem. 

 

 

BRAK 

e) Informacje na temat prawomocnych 
wyroków, na mocy których dana 
osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat osoba taka 
otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

 
 
 
 

BRAK  

f) Szczegóły wszystkich przypadków 
upadłości, zarządu komisarycznego 
lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 

 
 

BRAK 

g) Informacja, czy dana osoba prowadzi 
działalność, która jest konkurencyjna 
w stosunku do działalności emitenta, 
oraz czy jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej. 

 
 
 

BRAK 

h) Informacja, czy dana osoba figuruje 
w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

 
 

NIE FIGURUJE 

 


