
1. Dr Sławomir Wyciślak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan dr Sławomir Wyciślak jest pracownikiem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktor 
nauk ekonomicznych).
Pan dr Sławomir Wyciślak pracuje jako konsultant współpracujący zarówno z firmami 
międzynarodowymi, jak i jednostkami administracji publicznej. Jest autorem lub współautorem 
około 60 opracowań eksperckich. 

2. Barbara Gruszka – Członek Rady Nadzorczej

Pani Barbara Gruszka jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (mgr). Pani Barbara 
Gruszka była pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Od 1980 roku Pani Barbara 
Gruszka zajmowała stanowiska kierownicze w dziale księgowości w Astor S.A., a obecnie w Rotsa 
Sales Direct. 

3. Jerzy Korta – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Korta posiada wykształcenie wyższe techniczne. Pan Jerzy Korta ukończył Politechnikę 
Wrocławską. Pan Jerzy Korta jest pracownikiem biura studiów projektowych w Krakowie. Od 12 lat 
Pan Jerzy Korta pełni funkcję prezes zarządu centrów handlowych TTW Opex SA. 

4. Dagmara Kamińska – Członek Rady Nadzorczej

Pani Dagmara Kamińska jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na wydziale 
filologia angielska. Ponadto Pani Dagmara Kamińska ukończyła studia na Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie na wydziale historii. Pani Dagmara Kamińska pracuje jako nauczyciel i tłumacz języka 
angielskiego. 

5. Ewa Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej

Pani Ewa Kwiecień jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (mgr). Pani Ewa Kwiecień 
pełniła funkcje dyrektorskie w AON Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (międzynarodowy broker 
ubezpieczeniowy) oraz w Towarzystwie Ubezpieczeniowe AVIVA. Pani Ewa Kwiecień posiada licencję 
brokera ubezpieczeniowego. 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani w skład Rady przez Walne Zgromadzenie w 
dniu 26 czerwca 2014 roku na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.

Żadna z w/w osób w ciągu ostatnich pięciu lat nie została skazana za przestępstwa oszustwa, nie 
otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego oraz nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego podmiotu, w którym miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.
Żadna z w/w osób nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Żadna z w/w osób nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


