
 

Ryszard Krajewski 
 
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
Pan Ryszard Krajewski, powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, termin upływu kadencji:  
15 maja 2015 roku.  
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Wykształcenie:  
Uniwersytet Jagielloński: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Dziennikarski  

UCLA Los Angeles: Business Administration 

  
Doświadczenie zawodowe: 
Od 40 lat związany z mediami na różnych stanowiskach i w różnym charakterze. Po studiach i kilku 
latach  pracy w krakowskich czasopismach wyjechał do USA , gdzie pracował w kilku studiach 
telewizyjnych z CBS na czele. Po powrocie do kraju (1993) stworzył telewizyjne studio produkcyjne,  
w którym wyprodukował dużą ilość audycji telewizyjnych dla wszystkich stacji telewizyjnych w Polsce. 
Między innymi: Familiada i Va Banque  dla TVP, Miasto Kobiet, Zielone Drzwi, Maraton Uśmiechu, 
Magiel Towarzyski dla TVN, Najzabawniejsze Zwierzęta Świata dla Polsatu. 
  
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
 
Nie dotyczy. 
 
4) 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:  
 
- K&R Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu oraz jedyny wspólnik – obecnie 
- Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – wspólnik - obecnie 

 
 



 

5) 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. 
 
6) 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. 

7) informacje, 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. 
  
8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Nie dotyczy. 


