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Imię i nazwisko 

Magdalena Kuczma 

Obejmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 

30 czerwca 2019 r. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Od 2015 – artystyczne malowanie mebli w Rustykalni w Olsztynie 
2015 – asystentka Zarządu firmy ESSE 
2004-2014 – własna działalność gospodarcza „Magda Kuczma” 
- projektowanie kolekcji autorskich 
- stylizacja 

- wykonanie analizy kolorystycznej 

- makijaże codzienne, ślubne, wieczorowe, okolicznościowe, sceniczne 

- prowadzenie szkoleń z zakresu kreowania wizerunku 

- stylizacja fryzur 

- makijaże i stylizacja pokazów mody 

- pisanie artykułów do pism kobiecych 

- malarstwo olejne i akwarelowe 

- organizacja autorskich wernisaży i wystaw 

- współudział w projektowaniu wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej 

- wykonywanie kopii ikon i starych dzieł sakralnych oraz świeckich 

- wykonywanie portretów techniką mieszaną 

- prowadzenie zajęć teatralnych 

- projektowanie scenografii 

- wykonywanie charakteryzacji  teatralnych 

2003 – stanowisko kierownika salonu odzieżowego firmy „Camajeu” 

2000-2003 – stanowisko projektanta w firmach biżuteryjnych Rytosztuka i W. Kruk 

1997-2000 – stanowisko dekoratora TTW Dom i Ogród 

 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta 

Nie dotyczy 

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 

2015 - Członek Rady Nadzorczej LUXIMA SA 

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 
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co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Nie dotyczy 

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 

Informacja, 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 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

 


