
   

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd magnifiCo S.A. 
- Karolina Siudyła-Koc – Prezes Zarządu 
- Urszula Niewirowicz – Członek Zarządu 
 
Zarząd w powyższym składzie został powołany w dn. 28.06.2013 r. na 3-letnią kadencję,  
(kadencja kończy się 28.06.2016 r.) a wygaśnięcie mandatu ww. osób nastąpi z dniem 
odbycia zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji tj. za rok 2015. 
 

Karolina Siudyła-Koc -  Prezes Zarządu 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim w 2002 roku uzyskując tytuł 

mgr Politologii i Nauk Społecznych, specjalność dziennikarska. Studiowała też Prawo na 

Uniwersytecie Wrocławski. Po studiach poszerzała wiedzę uczestnicząc w wielu kursach z 

zakresu marketingu, reklamy, PR, technik prezentacji, czy technik sprzedaży oraz 

podyplomowych studiach z prawa administracyjnego. Ukoończyła międzynarodowy kurs 

z wyróżnieniem w London School of Public Relations, doskonaląc warsztat i obserwując 

konkurentów. Obecnie pracuje jako wykładowca i egzaminator w London School of Public 

Relations. Od blisko 10 lat lat zarządza agencją magnifiCo, pełniąc obowiązki dyrektora 

Zarządzającego a  jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki. Swoją przygodę z PRem 

rozpoczęła w 1999 roku jako młodszy asystent w Dziale Promocji i Reklamy Opolskiej 

Redakcji Telewizji Polskiej SA. Tutaj rzucona na głęboką wodę musiała nauczyć się czym 

jest sponsoring, pozyskiwanie budżetów, media relations, czy organizacja eventów.  

W 2001 roku przeniosła się do Warszawy na stałe, by objąć stanowisko Rzecznika 

Prasowego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. W tym też czasie nawiązała współpracę 

z miesięcznikiem „Aktivist”, by szkolić warsztat dziennikarski oraz stacją muzyczną 

„Viva”. Zrealizowała jako wolny strzelec wiele ciekawych projektów wraz z artystami 

młodego pokolenia m.in. „Komeda. Księżycowy chłopiec” z Sebastianem Skalskim, czy 

„Femme fatale” z Piotrem Kosińskim. W 2003 roku założyła agencję magnifiCo i to w niej 

realizuje się jako PRowiec i menedżer. W 2010r. przekształciła magnifiCo spółkę z o.o.  

w Spółkę Akcyjną i wprowadziła ją na NewConnect. W 2011 roku nagrodzona tytułami 

Kobiety Biznesu przyznawanej przez portal Bankier.pl oraz „Sukces pisany szminką”  

i Radio PiN. Wyróżniona dwom Impactorami za działalność CSR i PR w ramach 

autorskiego projektu „Adam - mężczyźni kontra rak piersi” oraz Złotym Spinaczem za ten 

sam projekt. W 2011 roku koordynowała przebieg i całościową realizację 15 konferencji  

w ramach Przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej zarządzając 300. osobowym 

zespołem. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Dom Produkcyjny Karolina 

Siudyła-Koc. Pani Siudyła-Koc jest Prezesem Zarządu i akcjonariuszem magnifiCo S.A.  

W stosunku do Pani Siudyły-Koc brak jest okoliczności:- wykonywania działalności poza 

Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta, - prawomocnych 

wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu 

lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego, - szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu 

do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego,- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, bycia wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 

albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej - figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 



   

 

 

 

 

 

 

 

Urszula Niewirowicz - Członek Zarządu 

Urszula Niewirowicz jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę zaczynała w wydawnictwie Agora, 

współtworząc dział urody miesięcznika Avanti. Następnie rozpoczęła niemal 

półtoraroczną współpracę z Network PR w zakresie Media Relations. Pracowała przy 

takich projektach jak Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku, 

Lubella Pełne Ziarno, Dobroczyńca Roku czy Podziel się Posiłkiem. Urszula Niewirowicz 

jest związana z Agencją MagnifiCo S.A. od 2008 roku. Pracę rozpoczęła na stanowisku 

specjalisty ds. PR i zajmowała  się takimi Klientami jak Laura Guidi, Kosmetyczny 

Instytut Dr Irena Eris i Siedlisko Morena. Obecnie pełni funkcję Client Service Directora. 

Ma pod swoją opieką jedenastoosobowy zespół. Oprócz tego jej Klientem jest Avon 

Cosmetics Polska. Do 18.06.2010 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta. Od 2011 

Członek Zarządu magnifiCo S.A. W stosunku do Pani Niewirowicz brak jest okoliczności: 

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta,- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co 

najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,- szczegółów wszystkich 

przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego, - prowadzenia działalności, która jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej- figurowania w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Rada Nadzorcza magnifiCo S.A. 
Pani Aneta Antoniewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Pani Katarzyna Chechlińska – Członek Rady Nadzorczej 
Pan Łukasz Mosiewicz– Członek Rady Nadzorczej 
Pani Halina Siudyła – Członek Rady Nadzorczej 
Pan Wacław Siudyła – Członek Rady Nadzorczej 
   
Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana w dn. 27.06.2013 r. na 3-letnią 
kadencję (kadencja kończy się 27.06.2016 r.), a wygaśnięcie mandatu ww. osób nastąpi z 
dniem odbycia zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji tj. za rok 2015. 
 
Pani Aneta Antoniewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Z wykształcenia adwokat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także 
studia podyplomowe MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we 
współpracy z University of Minnesota, USA. Z rynkiem kapitałowym związana od 2005 roku. 
Dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, 
gospodarczego oraz transakcji na rynku kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie  
w obszarze doradztwa w zakresie realizacji obowiązków raportowych, przygotowania  
i wdrażania kampanii IR. Wspólnik i Prezes Zarządu w Alvero sp. z o.o., zajmującej się 
pr,relacjami inwestorskimi. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Osiedle Zielone sp. z o.o. 
Wspólnik i Członek Zarządu w FinBridge sp. z o.o. Do 31.12.2012 r. Członek Rady 
Nadzorczej Momo S.A.W stosunku do Pani Antoniewicz brak jest okoliczności:- wykonywania 
działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta, 
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej 



   

 

 

 

 

 

 

 

poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, - szczegółów wszystkich przypadków 
upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu  
lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego, - figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
 
Pani Katarzyna Chechlińska- Członek Rady Nadzorczej 

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży PR i Marketingu, księgowości i finansów, 

administracji oraz zarządzania. Cechuje ją doskonała znajomość zagadnień branżowych 

rynku PR oraz kwestii związanych z zarządzaniem. Członek Rady Nadzorczej magnifiCo 

S.A. od 2013 r. W stosunku do Pani Chechlińskiej brak jest okoliczności: - wykonywania 

działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej 

poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, - szczegółów wszystkich 

przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego, - prowadzenia działalności, która jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - figurowania w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Łukasz Mosiewicz- Członek Rady Nadzorczej 
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży PR i reklamowej, cechuje go doskonała 

znajomość zagadnień branżowych i rynku. Członek Rady Nadzorczej magnifiCo S.A. od 2013 

r. Prezes Zarządu Brand Extension sp. z o.o. do maja 2011 r., Członek Zarządu Piadineria 

Italia Sp. z o.o. W stosunku do Pana Mosiewicza brak jest okoliczności: - wykonywania 

działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,- 

prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej 

poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, - szczegółów wszystkich przypadków 

upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego, - prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

Pani Halina Siudyła- Członek Rady Nadzorczej 

Przez wiele lat prowadziła własną działalność gospodarczą, zna realia rynku, zagadnienia 

gospodarcze oraz zasady zarządzania przedsiębiorstwem. Członek Rady Nadzorczej  

magnifiCo S.A. od początku istnienia spółki. W stosunku do Pani Siudyła brak jest 

okoliczności:- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 



   

 

 

 

 

 

 

 

znaczenie dla Emitenta,- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa 

za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,   

- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,  

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 

sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, bycia wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Wacław Siudyła - Członek Rady Nadzorczej 
 

Doskonale zna zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, prowadzi firmę 

(działalność gospodarcza) z branży budowlanej. Członek Rady Nadzorczej magnifiCo S.A. 

od początku istnienia spółki. W stosunku do Pana Siudyła brak jest okoliczności:- 

wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta,- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co 

najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,- szczegółów wszystkich 

przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego,- prowadzenia działalności, która jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej- figurowania w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym 

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Karolina Siudyła-Koc - Prezes Zarządu 

• Urszula Niewirowicz - Członek Zarządu 


