
a) Imię, nazwisko  

zajmowane stanowisko lub funkcje 

pełnione w ramach emitenta  

termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana. 

ALICJA HNATKOWSKA 
 

Nie dotyczy 
 
Zamknięcie roku obrotowego 2018  

b) Opis kwalifikacji  i  doświadczenia 
zawodowego. 

 
Wykształcenie: 

 2015 – 2016 Uczelnia Łazarskiego, Prawo 

Restrukturyzacyjne  
 2002 – 2003 Europejska Wyższa Szkoła  Prawa i 

Administracji, Studia Podyplomowe, Wydział Prawa  
 1984 – 1989 Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 

dyplom magisterski, specjalizacja – organizacja i      

zarządzanie 
 
Doświadczenie zawodowe: 

 2012 – 2016 Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni, 

Tymczasowy Kierownik Przedsiębiorstwa  

 2008, Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”, 

Tymczasowy Kierownik Przedsiębiorstwa  
 2005, „Biprodrzew” P.P. w Warszawie, Pełnomocnik ds. 

prywatyzacji  
 2005, „Bipromel” P.P. w Warszawie, Pełnomocnik ds. 

prywatyzacji  
 2004 – 2005, WKŻC „Warta” w Warszawie, Tymczasowy 

Kierownik Przedsiębiorstwa  

 2004, Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych 

„Polsport” Góra Kalwaria, Pełnomocnik ds. prywatyzacji  
 2003, Przedsiębiorstwo Transportowe „Żerań” 

Warszawa, Pełnomocnik ds. prywatyzacji  
 2002 – 2003, Warszawska Fabryka  Sprzętu 

Spawalniczego „Perun”, Pełnomocnik ds. prywatyzacji  
 2002, Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, 

Pełnomocnik ds. prywatyzacji  

 2000, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w 

Bydgoszczy, Pełnomocnik ds. prywatyzacji  
 1999 – 2000, Opolskie Zakłady Przemysłu Lnianego 

„Linopłyt” S.A., Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej  
 1997 – 2006, BTA Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes 

Zarządu 
 1992 – obecnie, własna działalność gosp., doradztwo w 

zakresie prowadzenia działalności gosp. i  zarządzania  

 

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 emi tenta , 
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 

 


