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Temat: Zmiany w składzie rady dyrektorów Silvair, Inc.
Silvair, Inc. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. Marek Kapturkiewicz złożył rezygnację
z pełnienia funkcji członka rady dyrektorów Spółki („Rada Dyrektorów”) oraz z funkcji członka
Komitetu Audytu Spółki ze skutkiem na dzień 7 lutego 2020 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 7 lutego 2020 r. Rada Dyrektorów powołała Christopher’a
Morawskiego w skład Rady Dyrektorów jako dyrektora nie wykonawczego oraz jako członka Komitetu
Audytu Spółki.
Christopher Morawski studiował na McGill University w Montrealu, w Kanadzie, gdzie w 1981 r.
uzyskał tytuł Bachelor of Mechanical Engineering. W latach 1981-1993 pracował na stanowisku Project
Engineer w Pratt&Whitney (Kanada) oraz Principal Design Engineer w McDonnell Douglas Aircraft
Company (obecnie Boeing) w Long Beach, Kalifornia, USA gdzie zajmował się specyfikacją techniczną
i standaryzacją instalacji silników w samolotach pasażerskich. W latach 1995-2019 pełnił funkcję
prezydenta i samodzielnego Dyrektora w firmie Nitrex USA Holding. Od 2014 r. do chwili obecnej jest
właścicielem i dyrektorem firmy Astatntis, LLC. w Newadzie (USA). Od 1984 roku do dzisiaj jest
wspólnikiem oraz członkiem zarządu Nitrex Metal, Inc. z siedzibą w Kanadzie i jest odpowiedzialny
m.in. za opracowanie i wdrażanie koncepcji ekspansji działalności firmy na rynkach: amerykańskim,
chińskim i europejskim. Jego działania koncentrują się w szczególności na strategicznym rozwoju
produktu, analizie rynku oraz modelowaniu finansowania spółki. Kierował licznymi projektami w
zakresie powstawania spółek zależnych oraz międzynarodowych restrukturyzacji spółek kapitałowych,
w tym przejęć i fuzji, czego efektem był rozwój grupy kapitałowej Nitrex na skalę globalną. Jedną z
jego kluczowych kompetencji jest również zarządzanie segmentem operacyjnym i finansowym
przedsiębiorstw, w tym komunikacja z inwestorami i akcjonariuszami. Obecnie Christopher Morawski
pełni funkcję członka zarządu w Nitrex Metal Inc. gdzie, korzystając z wieloletniego doświadczenia w
zakresie międzynarodowych transakcji kapitałowych i finansowych, pełni funkcję doradcy
strategicznego do spraw „Mergers&Aquistions” tej firmy.
Christopher Morawski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Spółki, ani
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Christopher Morawski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Christopher Morawski spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych na GPW 2016.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

