
ŻYCIORYS ZAWODOWY 
 
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnio ne w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jak ą dana osoba została powołana 
 

Katarzyna Łuczak-Celińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 30 marca 

2018 roku 

 

Opis kwalifikacji i do świadczenia zawodowego 
 

Aplikant adwokacki, prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. W przeszłości członek 

rad nadzorczych, a także doradca zarządu spółek prawa handlowego. 

 

Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie korporacyjnym spółkom prawa handlowego, w tym 

także spółkom publicznym, operatorom telekomunikacyjnym oraz spółkom świadczącym usługi typu 

„shared services”. 

 

Wskazanie działalno ści wykonywanej przez dan ą osob ę poza emitentem, gdy 
działalno ść ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 

brak 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w któ rych, w okresie ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarz ądzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem 
 

Green S.A. Członek Rady Nadzorczej – do 31.01.2013 

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy k tórych dana osoba została 
skazana za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarz ądzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 
 

brak 

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadło ści, zarz ądu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 
dana osoba pełniła funkcje członka organu zarz ądzającego lub nadzorczego 
 

brak 

 

Informacje, czy dana osoba prowadzi działalno ść, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalno ści emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjn ej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
 

nie 

 

 

 



Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłu żników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
 
nie 

 


