
 
 Życiorys zawodowy  
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
 
Kaya Katarzyna Stefaniak:  
zajmowane stanowisko: Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Brak  
termin upływu kadencji: 15.06.2018  
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 
Doświadczony manager i były dyplomata, a także ceniony pedagog i szkoleniowiec. 
Zarządzała między innymi spółkami z kapitałem zagranicznym. Swoje doświadczenie 
zawodowe zdobyła pełniąc funkcje kierownicze w kraju i za granicą w 
międzynarodowych spółkach oraz administracji państwowej.  Jest konsultantem w 
sprawach biznesowych związanych z kontaktami z Bliskim i Dalekim Wschodem, 
współpracuje w tym zakresie z ambasadami państw azjatyckich oraz inwestorami.  
Posiada między innymi wykształcenie pedagogiczne, prawnicze i ekonomiczne 
doktoranckie. Obecnie kontynuuje i poszerza edukację w branży medycznej, z którą też 
jest od kilku lat związana prowadząc klinikę medycyny estetycznej i SPA.  
 
Przebieg pracy zawodowej:  
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta  
 
Pani Kaya Katarzyna Stefaniak nie prowadzi/-ła działalności mającej istotne znaczenie 
dla Emitenta.  
 
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,  
 
- Nie była i nie jest.  
 
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.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kaya Katarzyna Stefaniak nie została skazana za 
przestępstwo oszustwa.  
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kaya Katarzyna Stefaniak nie otrzymała sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego.  



 
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  
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym Pani Kaya Katarzyna Stefaniak pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego.  
 
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,  
 
Pani Kaya Katarzyna Stefaniak nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do 
działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej.  
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym;  
 
Pani Kaya Katarzyna Stefaniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

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

Sądowym. 


