
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

 

a) imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

Pani Shelly Martel, Członek Rady Nadzorczej począwszy od 2 listopada 2015 r., kadencja upływa z dniem 

2 listopada 2020 r.  

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Shelly Martel zajmuje się zarządzaniem w biznesie i ma ponad 20 lat doświadczenia we wskazywaniu 

kierunków rozwoju, wprowadzaniu nowych produktów do obrotu i dostosowywaniu zespołów do 

potrzeb rynku, tak w strukturach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jej umiejętności pozwalają jej na 

łączenie strategicznego myślenia i badań konsumenckich z działaniami wspomagającymi procesy 

sprzedaży, marketingowe oraz wytwórstwa dla osiągnięcia wyników przewyższających założone cele. 

Pani Martel jest ekspertem w efektywnym wykorzystywaniu kluczowych umiejętności takich jak 

komunikacja na linii przełożony – podwładny, zarządzanie marką, budżetem czy projektami. Dużo 

uwagi poświęca łączeniu i harmonizowaniu zespołów oraz celów im przydzielanych, a także 

podkreślaniu potrzebnych praktyk i procedur (na etapach od zarządzenia wytwórstwem do zarządzania 

dostawą i sprzedażą produktu). Pani Martel jest menadżerem ukierunkowanym na jakość i rezultat 

podejmowanych działań, zdolnym do prowadzenia projektów zarówno w działających, jak i dopiero 

powstałych przedsiębiorstwach. 

W latach 2008 – 2013 Pani Martel kierowała w skali globalnej wszystkimi aspektami udanego 

wprowadzania na rynek innowacyjnego dodatku do wielu zastosowań polimerów, takich jak przemysł 

opakowań żywnościowych oraz przemysłowych (włączając w to badania rynku, strategie sprzedażowe 

i marketingowe, wprowadzanie produktu i zarządzanie relacjami biznesowymi), co zaowocowało ilością 

na poziomie 10 milionów funtów (lbs) potencjalnej wielkości produkcji. W czasie jej kierownictwa, 

przedsięwzięcie co roku zwiększało sprzedaż na poziomie ponad 150% w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Umiejętności biznesowe Pani Martel są obecnie wykorzystywane przez Premier Polymers, gdzie bierze 

ona udział w procesach zwiększania sprzedaży dla tej 5 – letniej spółki. 

Pani Shelly Martel studiowała chemię na University of New Hampshire i posiada tytułu magistra 

zarządzania wykonawczego uzyskany na Mendoza College of Business of University of Notre Dame. 

 

c) informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla Emitenta 

istotne:  

Pani Shelly A. Martel nie wykonywała żadnych czynności poza Emitentem. 

 

d) informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej trzech 

ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących bądź wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub wciąż jest wspólnikiem:  

Nie dotyczy.  



 

e) informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za przestępstwo oszustwa 

w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba ta otrzymała sądowy zakaz 

sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa 

handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat:  

Nie dotyczy.  

 

f) szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź likwidacji w ciągu co 

najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta była członkiem organów 

zarządzających lub nadzorujących:  

Nie dotyczy.  

 

g) informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z czynnościami 

Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce prawa handlowego, 

bądź członkiem organu spółki akcyjnej, bądź członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

h) informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników:  

Nie dotyczy. 

 

 


