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Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  

Aneta Kłos Członek Rady Nadzorczej Spółki od dnia 19 stycznia 2016 r., kadencja Pani Anety Kłos 

upływa w dniu 19. stycznia 2021 roku 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Aneta Kłos w czerwcu 1995 r. ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji, 

kierunek prawo, w październiku 1997 r. po odbyciu aplikacji prokuratorskiej zdała egzamin 

prokuratorski, we wrześniu 2001 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej zdała egzamin radcowski.  

Aneta Kłos od listopada 1998 r. pracuje w kancelarii radców prawnych, początkowo jako prawnik, 

od stycznia 2002 r. jako radca prawny.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta  

ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Pani Aneta Kłos 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: 

Aneta Kłos  w okresie ostatnich trzech lat oraz do dnia dzisiejszego pełni następujące funkcje:  

 członek Rady Nadzorczej spółki Murkrak sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach  

KRS  0000347666, 

 członek zarządu spółki Bielany sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

 członek zarządu spółki Stelmach Doradztwo Europejskie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

 prokurent spółki Stelmachów Dom sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Krakowie. 

 

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 Anety Kłos nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których została 

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat. Dodatkowo Aneta Kłos  

nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat.  
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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, ponieważ żaden z podmiotów, w których Pani Aneta Kłos w okresie ostatnich pięciu 

lat pełniła funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych nie został objęty upadłością, 

zarządem komisarycznym ani likwidacją. 

 

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: 

Aneta Kłos nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku  

do działalności emitenta, nie jest 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 Aneta Kłos nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


