
 

 

 

 
 

 
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
Hanna Łabęda, Członek Rady Nadzorczej Spółki od dnia 26 czerwca 2014 r., kadencja Pani 
Hanny Łabędy upływa w dniu 26 czerwca 2017 roku. 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Pani Hanna Łabęda posiada wykształcenie wyższe z dziedziny socjologii (Wydział Filozofii i 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz na zarządzania (Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego).  
Pani Hanna Łabęda posiada duże doświadczenie konsultingowe i zarządcze. Od 25 lat 
pracuje jako konsultant bądź menedżer w firmach doradczych w obszarze doradztwa 
strategicznego, finansowego i inwestycyjnego oraz w funduszach inwestycyjnych.  
Współtworzyła rynek konsultingowy w Polsce, zasiadała m.in. w zarządzie Stowarzyszenia 
Doradców Gospodarczych. 
 
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalności ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 
 
Pani Hanna Łabęda 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 Hanna Łabęda pełniła bądź pełni funkcje zarządcze w spółkach: 
Pani Hanna Łabęda aktualnie jest Wiceprezesem  Zarządu GPTW Institute Polska Sp. z o.o. 
W latach 2010-2013 Pani Hanna Łabęda była Prezesem Zarządu IDEA! Management 
Consulting Sp. z o.o., w której to spółce była również wspólnikiem. Aktualnie nie jest ani 
wspólnikiem ani członkiem organu zarządzającego tej spółki. 
 
Pani Hanna Łabęda pełni obecnie funkcje nadzorcze w spółkach: 
click apps sp. z o.o.  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Click Republic sp. z o.o. - Sekretarz Rady Nadzorczej 
HRMbot sp. z o.o.  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
MyLED sp. z o.o.  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Napoleon sp. z o.o.  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
pensje.net sp. z o.o.  - Sekretarz Radu Nadzorczej 
Royal Ad sp. z o.o.  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
VideoMill sp. z o.o.   - Sekretarz Rady Nadzorczej 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
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 Hanny Łabędy nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy 
których została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat. Dodatkowo 
Pani Hanna Łabęda 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. 
 
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 Hanna Łabęda 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 Hanna Łabęda nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


