
CELINA KOLAWA 

Członek Rady Nadzorczej 

 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Powołana na okres obecnej kadencji Rady Nadzorczej to jest do 30 kwietnia 2016 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na czterdzieści 

lat doświadczenia zawodowego składa się prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej poprzez kompleksowe zarządzanie sprawami administracyjnymi 

i finansowymi Domu Dziecka, zarządzanie personelem placówki oraz ścisła współpraca 

z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a w późniejszym czasie pomoc oraz 

doradztwo w zakresie zarządzania, a także rozwoju działalności spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Zaangażowana w działalność i rozwój Eurocent SA 

od początków istnienia spółki. Do dnia 26 czerwca 2015 roku obejmowała stanowisko 

Dyrektora ds. Administracyjno-Personalnych nadzorując wszystkie sprawy związane 

z prawidłowym funkcjonowaniem firmy oraz wchodziła w skład Zarządu Spółki jako 

Członek Zarządu. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy 

 

d) 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 dotyczy 

 

e) 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 

 

f) 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 

 

g) 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 dotyczy 

 



h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym 

Nie dotyczy 


