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Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 października
2019 roku Rada Nadzorcza, na podstawie art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, powołała z dniem 1
grudnia 2019 r. Boaza Haima na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Wcześniej Pan Boaz
Haim został powołany jako Członek Zarządu na okres wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu
Spółki, która rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku.
Boaz Haim jest izraelskim adwokatem z dwunastoletnim doświadczeniem w inwestycjach
nieruchomościowych. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w kancelarii J.D. Shachor, jako
adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości. W 2010 r. rozpoczął samodzielną
praktykę zawodową w kancelarii Keynan, Haim & Co., która wskazywana jest w rankingach,
jako wiodąca izraelska firma prawnicza zajmująca się doradztwem w sektorze
nieruchomościowym. W 2013 r. Boaz Haim został partnerem w kancelarii Keynan, Haim &
Co., a w 2017 r. partnerem zarządzającym.
W 2005 r. ukończył studia prawnicze w Sha'arei Mishpat College w Hod HaSharon (obecnie
Akademickie Centrum Prawa i Nauki), a w 2007 r. został wpisany na listę adwokatów
w Izraelu. Boaz Haim jest również absolwentem Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Gan, gdzie
w 2019 r. ukończył studia podyplomowe (Master’s degree) na kierunku Rozwiązywanie
Konfliktów, Zarządzenie i Negocjacje.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Boaz Haim nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej
działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, 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.
Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

