
Życiorys Członka Rady Nadzorczej Spółki  -  Pani Anna Jakubowski 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Imię i nazwisko: Anna Jakubowski  
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  
Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak  
Termin upływu kadencji: 22 czerwca 2019 r. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie 

Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie. Jej kariera zawodowa rozpoczęła 

się w Procter & Gamble Canada (1991 – 1993), gdzie pracowała, jako National Account Manager. W latach 

1993-1998 zajmowała różne stanowiska, poczynając od Pharmacy Channel Manager, do Trade Marketing 

Manager oraz Area Sales Manager w P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer 

Business Development Manager w firmie P&G – Europa Środkowowschodnia, z kolei w okresie 1999-2007 

pracowała, jako New Business Development Manager oraz (od 2002 r.) jako Strategy, Business 

Development Director w P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G 

Fabric Care (2007 – 2011) jako Associate Director: Marketing. W roku 2011 związała się zawodowo z The 

Coca-Cola Company, gdzie zajmowała stanowisko International Group Marketing/Strategy Director w 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola 

Company (2013) oraz w okresie 2013-2016 zajmowała następujące stanowiska w ramach The Coca-Cola 

Company: Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o, Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola 

Poland Services Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola 

Company. Była także zaangażowana w działalność następujących organizacji i stowarzyszeń: Women’s 

International Networking Leadership Forum (2004 – 2012), Rada Doradców, Organization of Women in 

International Trade, Rada Dyrektorów (2005 – 2010) oraz w roku 2008, jako Wiceprezes Wykonawczy, a 

w roku 2009, jako Prezes, w organizacji Geneva Women in International Trade, jako Prezes (2005 – 2010). 

W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (Nagroda dla osób, 

zasłużonych na rzecz ekonomicznego upodmiotowienia kobiet).  

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 

Brak przypadków, aby działalność wykonywana poza emitentem miała istotne znaczenie dla emitenta. 

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: 

Multivita sp. z o. o. – członek zarządu w okresie 2013-2016 

Coca-Cola Poland Services sp. z o. o. – członek zarządu w okresie 2013-2016 

Bank Millenium SA – członek Rady Nadzorczej od 2015 roku. 

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: 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Jakubowski nie została skazana za przestępstwo oszustwa.  



W okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Jakubowski nie otrzymała sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

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 

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: 

Brak przypadków 

Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Pani Anna Jakubowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 


