ŻYCIORYS ZAWODOWY
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska - Członek Rady Nadzorczej RSY S.A., Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5
lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok 2015.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie wyższe: 2007 r. ukończyła UWM w Olsztynie - Wydział Nauk Ekonomicznych , kierunek:
rachunkowość - studia podyplomowe, 2002 r. ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, kierunek : rachunkowość i finanse - studia podyplomowe 1996 r. ukończyła
Akademię Rolniczo - Techniczną w Olsztynie - Wydział Ekonomiczny - studia magisterskie Przebieg kariery
zawodowej: Od 1.08.2013 r. zatrudniona w IZNS Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie - Dyrektor ds.
operacyjnych Od 5.03.2012 r. powołana na stanowisko Prezesa Zarządu w IZNS Inwestycje Sp. z o.o. 1997-2013
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA z siedzibą w Pszczynie (dawniej IZNS Iława S.A., z siedzibą w Iławie) - Główny
Księgowy 1996-1997 „Rolimpex-Iława” z siedzibą w Iławie – Handlowiec
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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
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
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
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
nie dotyczy
Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym nie dotyczy

nie dotyczy

