
Pani Anna Kostro – Członek Rady Nadzorczej 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Anna Kostro, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – 11.06.2017 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Doktor nauk rolniczych SGGW w zakresie agronomii. W 2011 roku ukończyła również studium 

podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie  na kierunku Zarządzanie 

finansami. 

 Pani Anna Kostro posiada bogate doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w firmach 

zajmujących  się ochroną środowiska. W 2002 roku była dyrektorem handlowym, a także 

członkiem zarządu spółki Operat Recykling Sp. z o.o. W latach  2005-2006 była inspektorem oraz 

pełniła obowiązki kierownika obsługi klienta w MZO Pruszków Sp. z o.o. W latach 2006-2007 była 

dyrektorem handlowym w spółce Synergis Sp. z o.o., gdzie odpowiadała m.in. za stworzenie 

struktur działu handlowego oraz pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów. W latach 2008-

2009 pani Anna Kostro pełniła funkcję dyrektora handlowego w spółce Synergis Electrorecycling 

S.A., gdzie była odpowiedzialna m.in. za reorganizację struktury działu handlowego oraz 

pozyskanie wielu nowych kontrahentów dla spółki. Od 2010 roku Pani Anna Kostro pełni funkcję 

prezesa zarządu w spółce Terra Recycling S.A.- lidera recyclingu zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w Polsce. Od 2013 roku pani Anna Kostro jest również prezesem zarządu 

komplementariusza spółki Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. – wiodącego na polskim rynku 

podmiotu zajmującego się recyklingiem układów scalonych i drukowanych oraz elektroodpadów. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 
Tesla Recycling sp. z o.o. – Prezes Zarządu Komplementariusza spółki wchodzącej w skład grupy 
kapitałowej Elemental Holding.  
Terra Recycling S.A. – Prezes Zarządu spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Elemental 
Holding. 

 

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 

a) AK Minerals sp. z o.o. – Prezes Zarządu – obecnie, wspólnik spółki  
b) Tesla Recycling sp. z o.o. – Prezes Zarządu – obecnie  
c) Terra Recycling S.A. – Prezes Zarządu – obecnie  
d) WGM 1 sp. z o.o. – Prezes Zarządu – obecnie, wspólnik spółki  
e) WGM 2 sp. z o.o. – Prezes Zarządu – obecnie  
f) Cullinan Partners sp. z o.o.  – Prezes Zarządu – obecnie, wspólnik spółki  
g) Trax II sp. z o.o. – Prezes Zarządu do sierpnia 2014 
h) Collect Point sp. z o.o. – wspólnik spółki do stycznia 2014 
i) Elemental Asset Management sp. z o.o. – wspólnik spółki do stycznia 2014 



j) Tompol Recycling sp. z o.o. – Prezes Zarządu do grudnia 2011 
 

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) 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 działalności konkurencyjnej.  

 

8) 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. 

 

 

 

 


