
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Agata Alicja Jarska  

Członek Rady Nadzorczej 

28.04.2018 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Agata Jarska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i również 

na tej uczelni uzyskała stopień doktora nauk prawnych. 

W latach 2004-2010 jako wspólnik Synergis Sp. z o.o. zajmującej się gospodarką odpadami 

specjalizowała się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarki 

odpadami. Z czasem jej zainteresowania poszerzyły się o zagadnienia związane z prawem 

farmaceutycznym. W latach 2009 – 2010 obsługiwała spółki z grupy Juventa (sieć aptek) świadcząc 

usługi prawne. W latach 2004 - 2014 prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. 

W latach 2007 – 2010 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Synergis Electrorecycling S.A., a od 2009 

do 2010 roku także Przewodniczącą Rady Nadzorczej Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego S.A., spółkami specjalizującymi się w gospodarowaniu zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Od  dnia 16 lutego 2012 roku jest w Radzie Nadzorczej spółki 

Elemental Holding S.A., od 03.2012r. pełni funkcję przewodniczącej.  

Od początku kariery zawodowej Agata Jarska zajmowała się nadzorem nad działalnością 

administracyjną spółek, w szczególności koncentrując się na zagadnieniach prawnych z zakresu prawa 

korporacyjnego oraz związanych z ochroną środowiska. 

 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 

brak 

 

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 

Lp. 

Okres w którym zasiadał/a 

Pan/Pani w organach spółek w 

ostatnich 3 latach (z 

zaznaczeniem czy stanowisko 

jest nadal zajmowane) 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych 

i osobowych, w których był/a Pan/Pani 

członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych 

Zajmowane stanowisko 

1 10.2012 - obecnie Elemental Holding S.A. Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

2. 01.2012 - obecnie PointPack.pl S.A. Przewodnicząca Rady Nadzorczej 



3. 11.2011 - obecnie Fundacja Piąty Element Prezes Zarządu 

4. 06.2014 - obecnie Grawiton S.A. akcjonariusz 

5. 09.2009 – 07.2013 Grawiton S.A. Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

6. 04-07.2012 Magic Brands S.A. Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

7. 12.2011 – 07.2012 Magic Drinks Sp. z o.o. Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

8. 12.2011 – 07.2012 Magic Distribution Sp. z o.o. Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

9. 
05.2012 - obecnie Centralna Grupa Handlowa Progress sp.z 

o.o. w likwidacji 

Wspólnik 

 

 

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 

 

brak 

 

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 

 

brak 

 

7) 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 

 

brak 

 

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

  

nie figuruje  

 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis) 


