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ANNA ŁADA 

Stanowisko:  Prezes Zarządu 

Data powołania: 10 czerwca 2016 r.  

Długość trwania kadencji: 3 lata.  

Kadencja Prezesa Zarządu upłynie z dniem 10 czerwca 2019 r.  

Kadencja Prezesa Zarządu może ulec skróceniu i zakończyć się z dniem wygaśnięcia 

mandatu Prezesa Zarządu, tj. z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, czyli rok obrotowy 2018. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Wykształcenie: 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Zarządzanie i Marketing 2 ), w tym semestr w Escuela 

Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE w Barcelonie 

ACIM – Chartered Institute of Marketing (CIM) marketing course diploma level 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

od 2010 Członek Zarządu, od 2015 Prezes Zarządu GRUPA-T S.A. 

od 2007 Członek Zarządu BP TECHEM S.A. 

od 2009 do 2013 Wiceprezes Zarządu TELESTO S.A. 

od 2003 do 2009 Członek Zarządu Telesto Sp. z o.o., Specjalista ds. Marketingu 

od 2001 do 2008 Członek Zarządu odpowiedzialny za Finanse i Marketing, Kleen-Tex Polska Sp z 

o.o., w tym kilkumiesięczny staż w siedzibie spółki-matki w LaGrange, Georgia, USA 

09-12/2004 Dział obsługi klienta – koordynator nadruków UNICEF, Warszawa 

06-09/2002 Praktykant w Dziale Strategii i Obsługi Klienta Leo Burnett Sp. z o.o. 

 Języki obce:  

angielski (LCCI3), hiszpański, niemiecki (podstawowy). 
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Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

Brak. 

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. 

od 2010 Członek Zarządu GRUPA-T S.A., od 2015 Członek Zarządu GRUPA-T S.A. 

od 2007 Członek Zarządu BP TECHEM S.A. 

od 2009 do 2013 Wiceprezes Zarządu TELESTO S.A., od 2013 Prezes Zarządu TELESTO SA 

od 2011 do 2011 Członek Rady Nadzorczej Casti Pet Care Polska Sp. z o.o. 

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. 

Brak. 

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. 

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. 

Prezes Zarządu nie prowadzi takiej działalności. 

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym. 

Prezes Zarządu nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

 


