Raport bieżący nr 01/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
Emitent: Capital Park S.A.
Tytuł: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka“), niniejszym informuje, że
w dniu 13 stycznia 2022 roku otrzymał od Mirelf VI B.V. z siedzibą w Amsterdamie
oświadczenie sporządzone na podstawie § 19 pkt. 6 statutu Spółki o odwołaniu członka Rady
Nadzorczej Spółki w osobie Pana Derek’a Jacobson.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 stycznia 2022 roku otrzymał od Mirelf VI
B.V. z siedzibą w Amsterdamie oświadczenie sporządzone na podstawie § 19 pkt. 6 statutu
Spółki o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Steffen Meinshausen.
Informacja dotycząca nowopowołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku
do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Juszczyk - Członek Zarządu

Załącznik do Raportu bieżącego nr 01/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku.
Dr. Steffen Meinshausen
Dr Steffen Meinshausen jest pełni funkcję Dyrektora działu Inwestycyjnego w Madison oraz
przewodzi działowi inwestycyjnemu Madison we Frankfurcie. Dr. Meinshausen odpowiada za
pozyskiwanie, gwarantowanie i realizację transakcji kapitałowych Madison, włączając w to
wszelkie aspekty analiz finansowych, badania stanu prawnego nieruchomości oraz struktury
transakcji w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem terytorim Niemiec.
Ściśle współpracuje z biurami w Nowym Jorku i Londynie przy transakcjach kamitałowych w
Europie. Przed dołączeniem do Madison w 2021 roku, Dr. Meinshausen pełnił funkcję
dyrektora ds. inwestycji 777 Capital Advisors a wcześniej jako wiceprezesa w Corestate
Capital Advisors. Dr Meinshausen biegle posługuje się językiem niemieckim i uzyskał dyplom
z zarządzania biznesem na Prywatnym Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Getyndze, a
także stopień doktora w dziedzinie finansów przedsiębiorstw na Uniwersytecie Technicznym
w Darmstadt.
Pan Steffen Meinshausen złożył oświadczenie, że nie uczestniczy w działalności
konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Steffen Meinshausen
złożył oświadczenie, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Ponadto Pan Steffen Meinshausen złożył
oświadczenie, że jestem osobą niekaraną za przestępstwa z art. 18 par. 2 KSH oraz nie
zachodzą jakiekolwiek inne przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

