
Informacje na temat Członków Rady Nadzorczej  
 
 

1.  
 

1. TATIANA WĄTOR – KURKOWSKA CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ KADENCJA DO 29.06.2018  
 

2. Edukacja 
Uniwersytet Ślą ski w Katowicach (1993 – 1998) Wydział 
Biologii i Ochrony Środowiska, mgr Biologii  
Doświadczenie  
11.2006 – nadal – Specjalista ds. Administracji Zewnętrznej 
Lauren Peso Polska S.A., współpraca i nadzór podczas 
realizowania projektów unijnych  
05.2003 – 10.2006 – Intersun UWE POLSKA Sp. Z o.o., 
Menedż er Produktu 02.2002 – 04.2003 – Margo-Medical Sp. 
Z o.o., Menedżer Produktu  

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną  osobę  
poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta:  
BRAK ISTOTNEGO ZNACZENIA  

4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w 
okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była 
członkiem organów zarzą dzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 
funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  
Lauren Peso Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej  
Your Image S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy 
których dana osoba została skazana za przestępstwa 
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pię ciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pię ciu lat 
osoba taka otrzymała są dowy zakaz działania jako członek 
organów zarzą dzają cych lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego:  
BRAK WYROKÓW  

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 PRZYPADKÓW  

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:  
NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ, NIE JEST 
CZŁONKIEM ORGANU SPOŁKI KONKURENCYJNEJ  

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  
 
 

2.  
 
1. TOMASZ JAŃCZAK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ KADENCJA 
DO 29.06.2018  
 
2. Edukacja:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kierunek: Zarządzanie 
Poziom studiów: licencjat  
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Poziom 
studiów: licencjat, mgr  
Doświadczenie:  
Firma: Lauren Peso Polska (od 2010-03 do 2010-11) Stanowisko: 
Specjalista ds. Nowych Mediów  
Firma: Your Image S.A. (od 2010-11) Stanowisko: Dyrektor e-
marketingu  
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną  osobę  poza 
emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
BRAK ISTOTNEGO ZNACZENIA  
 

4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w 
okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była 
członkiem organów zarzą dzają cych lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 
funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  
YOUR IMAGE SA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (18.03.2011 
- NADAL)  
 

5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy 
których dana osoba została skazana za przestę pstwa 
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pię ciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pię ciu lat 
osoba taka otrzymała są dowy zakaz działania jako członek 
organów zarzą dzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego:  
BRAK WYROKÓW  



 
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 PRZYPADKÓW  
 
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:  
NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ, NIE JEST 
CZŁONKIEM ORGANU SPOŁKI KONKURENCYJNEJ  
 
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  
 


