Petre Manzelov (lat 43) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydział
Handlu Zagranicznego (1995). W latach 2001-2007 studia podyplomowe na następujących
uczelniach: Wyższa Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie, Akademia Finansów w Warszawie
(d. Wyższa Szkoła Finansów i Ubezpieczeń i Wyższa Szkołą Finansów i Zarządzania. W 1994 roku
uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 964). W 1998 roku ukończył kurs dla
kandydatów na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Ukończył
szereg specjalistycznych kursów i szkoleń.
Od 2013 r. jest zatrudniony w Prego S.A. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Doradca Zarządu
ds. Rozwoju Biznesu.
Od 31.03.2015 r. pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej i członka komitetu audytu
Soho Development SA z siedzibą w Warszawie (dawniej Black Lion SA).
Od 16 października 2015 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. z siedzibą w
Pabianicach. W okresie od 2001 do 2002 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej SUWARY
S.A. z siedzibą w Pabianicach.
W okresie od 2001 do 2005 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej MEDIATEL SA z
siedzibą w Warszawie (dawniej SM-MEDIA SA).
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności SUWARY S.A.
Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie
został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły
się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Petre Manzelov jest podmiotem powiązanym ze znaczącymi akcjonariuszami SUWARY S.A. Panią Marią Rachevą oraz spółką Sungai PE Holdings Ltd, posiadającymi łącznie według ostatnich
raportów SUWARY SA akcje stanowiące 20,97% kapitału zakładowego i uprawniające do 20,97%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A.
Petre Manzelov jest obywatelem bułgarskim zamieszkałym w Polsce.
Petre Manzelov jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Pan Petre Manzelov złożył następujące oświadczenia:
1. stosownie do Art. 380 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, nie zajmuję się
interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczę w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu jak również nie posiadam co najmniej 10% udziałów
albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu w konkurencyjnej spółce
kapitałowej;
2. w stosunku do SUWARY S.A., nie spełniam kryteriów niezależności członka rady nadzorczej określone
przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)
(DZ.U.UE.L.05.52.51) i o których mowa w pkt II.Z.4. Dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW 2016”, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz nie spełniam
kryteriów niezależności określone dla członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. w §16 ust. 5 lit. a) Statutu
Spółki;
3. nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i
nie są spełnione przesłanki takiego wpisu;
4. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
2)
karny oraz w art. 585 , art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych, jak również nie
toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w
niniejszym punkcie;
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
oraz danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z
kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

