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Treść raportu: 

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 
17 grudnia 2019 roku wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pani Kai Moniki Mirgos o złożeniu 
rezygnacji z pełnienia funkcji Prokurenta, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Równocześnie Emitent, zgodnie z § 5 pkt. 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku Rada 
Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr XIV/2019 o powołaniu z dniem 2 stycznia 2020 roku do 
składu Zarządu Pani Kai Moniki Mirgos.  

Pani Kaja Monika Mirgos została powołana w charakterze Członka Zarządu. 

Pani Kaja Monika Mirgos jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją w 
zakresie finansów przedsiębiorstw. Jest laureatką prestiżowych konkursów z zakresu finansów i 
rachunkowości. Posiada międzynarodowy tytuł Certified Financial Analyst (CFA), jest również 
członkiem stowarzyszonym organizacji Associaton of Chartered Certified Accountants (ACCA). Swoją 
dotychczasową karierę zawodową rozwijała w firmach doradczych i konsultingowych, m.in w Ernst & 
Young Polska. Posiada doświadczenie w zakresie analizy strategicznej, wycen przedsiębiorstw oraz 
przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości. 

Pani Kaja Monika Mirgos z JHM DEVELOPMENT S.A. związana jest od roku 2014. W spółce pełni rolę 
Dyrektora ds. Rozwoju odpowiadając za przygotowanie i koordynację projektów deweloperskich oraz 
organizację procesu sprzedaży. 



 
Pani Kaja Monika Mirgos oświadczyła, że: 

- nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; 

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako 
członek organu  spółki kapitałowej 

- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; 

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta: 

 

Regina Biskupska – Prezes Zarządu       

 

Sławomir Siedlarski  – Członek Zarządu     

 

 


