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Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Dyrektor zarządzająca Pionu Internet, IT, Marketingu Grupy Polskapresse. 
Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Z Polskapresse związana jest od 2005 roku. Pracę w mediach rozpoczynała od 
stanowiska PR Managera/ Rzecznika prasowego Grupy Polskapresse. Od 2011 roku była dyrektorem 
marketingu Grupy Polskapresse - najpierw prasy, a od 2012 także Internetu. Z ramienia Zarządu 
nadzorowała wdrożenie strategii pozyskiwania nowych źródeł przychodów dla Grupy, m.in. SMS 
premium, bazy danych. Od lutego 2014 odpowiada za IT, produkty i spółki internetowe oraz 
technologię w grupie kapitałowej, a także wdrożenie strategicznych projektów, jak strategie 
sprzedaży kontentu, produktów bezpłatnych i pozyskiwania nowych źródeł przychodów. 
 
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Nie dotyczy. 
 
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 
 
Od 24.04.2014 wiceprezes Zarządu Grupy e-budownictwo Sp. z o.o. 
 
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. 
 
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. 
 
Informacja, 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. 
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Nie figuruje. 


