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Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  

Helena Matuszek, Członek Rady Nadzorczej Spółki od dnia 24. czerwca 2014 r., kadencja Pani 

Heleny Matuszek upływa w dniu 24. czerwca 2019 roku 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pani Helena Matuszek ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz Handel zagraniczny na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Francuskiego 

organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Université d’Orléans, była również 

stypendystką Programu Socrates – Erasmus w ESCE (Ecole Supérieure du Commerce Extérieur) 

Paris. 

 

Pani Helena Matuszek ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  

w Krakowie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. 

 

Pani Helena Matuszek od stycznia 2009 r. pracuje jako prawnik w kancelariach radcowskich lub 

adwokacko-radcowskich, specjalizujących się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców,  

w szczególności z branży budowlanej.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta  

ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Pani Helena Matuszek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

 

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: 

Pani Helena Matuszek w okresie ostatnich trzech lat nie pełniła żadnych funkcji w organach 

zarządzających lub nadzorczych, ani nie była wspólnikiem w żadnej spółce prawa handlowego. 
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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: 

W stosunku do Pani Heleny Matuszek nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat. Dodatkowo Pani Helena 

Matuszek nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat.  

 

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, ponieważ Pani Helena Matuszek w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła żadnych 

funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych. 

 

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: 

Pani Helena Matuszek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku  

do działalności Emitenta, nie jest również wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 

ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

 

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  

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

Pani Helena Matuszek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 


