Pani Adriana Bosiacka
Pani Adriana Bosiacka jest absolwentką Wydziału Administracyjnego Akademii Morskiej w
Gdyni, który ukończyła uzyskując stopień magistra inŜyniera w zakresie Organizacji
Przedsięwzięć Handlowych. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Wydziale
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej o specjalizacji MenadŜer Personalny. Ze
Spółką Trans Polonia S.A. związana jest od 2007 roku, zajmując stanowisko Spedytora
Międzynarodowego, a od roku 2008 stanowisko Dyrektora Spedycji. Pani Adriana Bosiacka
karierę zawodową rozpoczęła w 2004 w Telekomunikacji Polskiej S.A. pracując jako
Kierownik Sekcji oraz Koordynator ds. szkoleń. Następnie zatrudniona była w latach 20062007 w Domu Finansowym QS jako specjalista ds. szkoleń.
Pani Adriana Bosiacka nie prowadzi Ŝadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w
stosunku do działalności Trans Polonia S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Adriana Bosiacka nie jest wpisana w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Krzysztof Luks
Pan Krzysztof Luks jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na
którym to ukończył tytułem magistra specjalizację Ekonomika Przedsiębiorstw. Ze spółką
Trans Polonia S.A. związany jest od 2009 roku, piastując stanowisko Analityka Finansowego
a następnie Dyrektora Finansowego. Był osobą odpowiedzialną za proces zmiany rynku
notowań akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect na rynek regulowany
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Krzysztof Luks posiada równieŜ
siedmioletnie doświadczenie w obszarze bankowości, które zdobył w Banku Millennium S.A.
gdzie pracował między innymi w Wydziałach Administracji Kredytów Detalicznych i
Korporacyjnych oraz w Wydziale Analiz i Decyzji Kredytowych. Jako lider zespołu był
osobą odpowiedzialną za proces kredytowania zakupu papierów wartościowych.
Pan Krzysztof Luks nie prowadzi Ŝadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku
do działalności Trans Polonia S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Krzysztof Luks nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

