
 
Życiorys zawodowy Pana Jana Żytko - Członka Zarządu Emitenta 

informacje przekazywane w związku z Raportem Bieżącym numer 40/2013 z dnia 18.12.2013 r. 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
- Jan Żytko, nie pełnił żadnych funkcji w ramach emitenta, upływ kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Ekspert w zakresie budowania firm, przebudowy organizacji w kryzysie, fuzjach i przejęciach oraz 
budowie i rewitalizacji marek. Menedżer wysokiego szczebla z prawie 20 letnim doświadczeniem  
w koncernach z branży alkoholowej, takich jak Diageo, Bols Royal Distillers oraz Pernod Ricard; 
współautor sukcesów marek Bols, Soplica, Wyborowa zarówno w kraju jak i za granicą. 
 
Kwiecień 2010 –  J.Ż. CONSULTING – Partner – usługi doradztwa strategicznego w obszarach 

Obecnie                            marketingu, sprzedaży, finansów, akwizycji i połączeń, a także produkcji.            

 

THE POLISH BRANDS Sp. z o.o. – Członek Zarządu – inkubator idei 

biznesowych 

   

Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na studiach 

podyplomowych, temat: Kreowanie i budowa Marek oraz Komunikacja w 

biznesie                                                                         

Marzec 2010 – Lis 2004   WYBOROWA S.A. (PERNOD RICARD),  

Międzynarodowy i Krajowy Dyrektor Sprzedaży – Członek Zarządu (Lis 2009 – Marzec  2010) 

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu – Członek Zarządu (Lis 2009 - Lis 2004)  

Październik 2001 -  J.Ż.CONSULTING – aktywność skierowana na świadczenie szerokiej gamy 

usług  

Październik 2004 konsultingowych w obszarze strategicznego i taktycznego marketing. 

Działalność handlowa poprzez firmę-córkę w Hong Kongu z firmami z Chin 

kontynentalnych. 

Wrzesień 2001 –  UNICOM BOLS GROUP SP. Z O.O.,  

Styczeń 1998   

Dyrektor Marketingu – Członek Zarządu (Wrzesień 2001 – Styczeń 1999) 

Menedżer ds Marketingu – Kategoria Wódki (Styczeń 1999 – Luty 1998) 

 

 



Październik 1997 –  IDV – INTERNATIONAL DISTILLERS & VINTNERS,  

Grudzień 1993      

Krajowy Menedżer ds Marketingu (Październik 1997 – Grudzień 1996) 

Kierownik Marki Smirnoff (Grudzień 1996 – Grudzień 1993) 

1993 – 1991 POL – KAUFRING, Dystrybutor marek Laboratoires Garnier w Polsce. 

Członek Rady Nadzorczej - Nałęczowianka Sp. z o.o. (Grudzień – Lipiec 1993) 
Kierownik Grupy Produktów: (Wrzesień 1991 – Czerwiec 1993) 
 
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 co najmniej 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: 
 
- Bols Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 
- 3 Mind Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 
- Wyborowa S.A. – Członek Zarządu; 
- The Polish Brands Sp. z o.o.– Członek Zarządu; 
- JZConsulting – działalność gospodarcza. 
 
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 dotyczy 
 
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) informację, 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 dotyczy 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
- nie dotyczy 
 


