
Raport bieżący nr 26/16 z dnia 03-08-2016 r. [godzina 15:23] 

Temat: Powołanie Członków Zarządu 

Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że  
w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję, iż od dnia 03 sierpnia 2016 roku liczba 
członków Zarządu Spółki wynosić będzie 5 (pięć) osób. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję, 
że Pan Tamir Amar, Pan Shlomo Finkelstein oraz Pan Rami Gabay zostali od dnia 03 sierpnia 2016 
roku powołani na członków Zarządu Spółki. 
 
Wymagane przez właściwe przepisy informacje dotyczące powołanych członków Zarządu Spółki, 
w tym ich wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej, znajdują się w załączonym do niniejszego 
raportu pliku. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 



Informacje o członkach Zarządu Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 
powołanych do Zarządu od dnia 03 sierpnia 2016 roku 

sporządzone w oparciu o treść oświadczeń przekazanych Spółce 
przez poszczególnych członków Zarządu 

 
 
Tamir Amar – Członek Zarządu 
 
Wykształcenie: wyższe w zakresie zarządzania.  
 
Kwalifikacje: Uprawnienia biegłego rewidenta (CPA, Certified Public Accountant) 
 
Przebieg pracy  
zawodowej:  2014 - obecnie: Vaporjet Ltd - Prezes (CEO, Chief Executive Officer) 
 2005 - 2013: RAVAL ACT Ltd - Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy (CFO 

and vice president). RAVAL to spółka publiczna notowana na giełdzie w Tel 
Avivie.  

 
Inna działalność  
i uczestnictwo  
w spółkach: Prezes (CEO) Vaporjet Ltd. Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku 

do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.  
 
 Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

  
 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym. 
 
 Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 
 
 Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa 
handlowego lub cywilnego. 

 
 W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
 W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono 
upadłości, ani zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

 
 
 
  



 
 
Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu 
 
Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie zarządzania (Master of Arts, Business 

Management).  
 
Przebieg pracy  
zawodowej: 1997 - obecnie: Vaporjet Ltd - Manager ds. operacyjnych (Operations 

Manager) 
 
Inna działalność  
i uczestnictwo  
w spółkach: Vaporjet Ltd - Manager ds. operacyjnych (Operations Manager). Działalność 

nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej 
w przedsiębiorstwie emitenta.  

 
 Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

  
 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym. 
 
 Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 
 
 Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa 
handlowego lub cywilnego. 

 
 W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

 
 W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono 
upadłości, ani zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

 
 

   



Rami Gabay – Członek Zarządu 
 
Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie ekonomii (Master of Arts, Economics) 
 wyższe magisterskie w zakresie zarządzania (Master of Business 

Administration)  
 licencjat w zakresie ekonomii i zarządzania (Bachelor of Arts in Economics and 

Management)  
 
Przebieg pracy  
zawodowej: 2012 - obecnie: Vaporjet Ltd - Wiceprezes ds. Marketingu i Sprzedaży (VP 

Marketing and Sales) 
 2008 - 2012: Hollandia International - Dyrektor Marketingu Międzynarodowe-

go (International Marketing Director) 
 
Inna działalność  
i uczestnictwo  
w spółkach: Vaporjet Ltd - Wiceprezes ds. Marketingu i Sprzedaży. Działalność nie jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie 
emitenta.  

 
 Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

  
 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym. 
 
 Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 
 
 Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa 
handlowego lub cywilnego. 

 
 W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
 W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono 
upadłości, ani zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

 
 

 


