
Aneta Koszczyńska 

Członek Rady Nadzorczej  

 

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają 

po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu z 1996 roku. W 2009 r. ukończyła Podyplomowe Studia 

Podatkowe, specjalizacja: Doradztwo Podatkowe. Od kilkunastu lat jest pracownikiem amerykańskiego 

koncernu, gdzie jest odpowiedzialna za sprawy związane z obrotem towarowym z zagranicą i celno-

podatkowe. Pełni również funkcję Pełnomocnika Zarządu do reprezentacji przed organami administracji 

celnej. 

 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta: 

 

 Nie dotyczy. 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

 

KLN Investments Sp. z o.o. – wspólnik (obecnie) 

K.Nowak Management Sp.k. – komandytariusz (obecnie) 

Remedis SA – członek Rady Nadzorczej  

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 

za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

 

Nie wystąpiły. 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub  nadzorczego: 

 

 Nie dotyczy. 

 

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

 

Nie figuruje. 


