
 
 

FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

 

Pani KATARZYNA CZUB – Członek Rady Nadzorczej Emitenta. 

Termin kadencji upływa z dniem: 21 czerwca 2020 roku. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Pani Katarzyna Czub jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez 

całą karierę zawodową związana z rynkiem telekomunikacyjnym, a w 

szczególności z technologiami mobilnymi i telefonią komórkową. W latach 1998-

2011 związana była z poznańskim oddziałem firmy PTK Centertel Sp. z o.o. 

obecnego właściciela globalnej marki Orange. Pracowała m.in. na stanowisku 

specjalisty w Biurze Inwestycji Pionu Technicznego firmy PTK Centertel, gdzie 

odpowiadała za prawidłowe budżetowanie i rozliczanie inwestycji w infrastrukturę 

telefonii komórkowej na terenie zachodniej i północno-zachodniej Polski. 

Specjalistka ds. rachunkowości i rozliczeń oraz raportowania i analiz 

ekonomicznych dotyczących spółek giełdowych. Posiada szeroką wiedzę dotyczącą 

wiedzy z zakresu zarządzania projektami i modelowania procesów w organizacji. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Nie dotyczy. 

 

4) 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 

 

• Kamea Consulting Sp. z o.o. 

o Prezes Zarządu (nadal) 

o Wspólnik (nadal) 



 
 

• Pretendo Sp. z o.o. 

o Prezes Zarządu (nieaktualne) 

• MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 

o Prezes Zarządu (nieaktualne) 

• MBF Group S.A. 

o Prezes Zarządu (nieaktualne) 

• Vabun S.A. 

o Członek Rady Nadzorczej (aktualne) 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

7) 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. 

 

8) 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. 


