
Pani Magdalena Lewandowska  

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji: 

Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji: 26 czerwca 2020 roku 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w tworzeniu i reorganizacji działów 

sprzedaży, marketingu, negocjacjach handlowych i sprzedaży, z ponad dziesięcioletnim 

doświadczeniem zawodowym w spółkach sektora FMCG. 

W latach 2003 – 2007 pracownik Danone Sp. z o.o. Początkowo w strukturach terenowych 

odpowiedzialna za kanał nowoczesny, następnie członek trade marketingu odpowiedzialny w centrali 

spółki za takie brandy jak Fantasia i Duet.  

Do niedawna dyrektor operacyjny sprzedaży Sonko Sp. z o.o. wiodącego producenta zdrowej żywności 

w Polsce, z największym udziałem w rynku ryżu i kaszy oraz lidera w kategorii „dry bread” 

opierającego się na waflach ryżowych, pieczywie lekkim, macy i sucharach. Współtworzyła politykę 

sprzedażową spółki, zarządzała bezpośrednio ogólnopolskim działem sprzedaży. Odpowiedzialna za 

trade marketing, tworzyła akcje promocyjne i loterie z najbardziej znanymi polskimi markami. 

Współtworzyła launch wielu innowacyjnych produktów, w tym pierwszych „zdrowych chipsów” pod 

marką „Pop COOL Snack”. 

Dziś dyrektor operacyjny spółki EGC - czołowego gracza na rynku doradztwa europejskiego, 

odpowiedzialna za tworzenie struktury organizacyjnej, rekrutację i szkolenie pracowników w zakresie 

marketingu i sprzedaży. Redaktor czasopisma Beneficjent. 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Pani Magdalena Lewandowska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

Pani Magdalena Lewandowska była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

- Venture sp. z o.o. - członek Zarządu 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pani Magdalena Lewandowska została 

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pani Magdalena Lewandowska otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

Pani Magdalena Lewandowska w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana za przestępstwa 

oszustwa ani nie otrzymała w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Magdalena Lewandowska 

pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

Żaden z podmiotów, w którym w okresie ostatnich pięciu lat Pani Magdalena Lewandowska pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie został postawiony w stan upadłości, 

likwidacji ani nie ustanowiono w nich zarządu komisarycznego. 



g) informacja, czy Pani Magdalena Lewandowska 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: 

Pani Magdalena Lewandowska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

 

h) informacja, czy Pani Magdalena Lewandowska figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Pani Magdalena Lewandowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 

 


