
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
Radosław Kozłowski, Członek Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej został powołany na 
okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem  odbycia walnego zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 
 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Pan Radosław Kozłowski ukończył w 2005r. - Studia licencjackie w Wyższej Szkole Kupieckiej w 
Łodzi, Kierunek – Zarządzanie  i  Marketing.  
 
W 2007 rozpoczął karierę zawodową w firmie: Magazyn Wyrobów Hutniczych ThyssenKrupp 
Energostal S.A. O/Poznań,  przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej od pracownika 
magazynowego do stanowiska Referent ds. obsługi klienta. Odpowiadał m.in. za  
zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta, nadzorowanie oraz usprawnianie  
procesu obsługi zleceń. 

 
W 2009 roku podjął współpracę z firmą: EDMARK Edward Stankiewicz na stanowisku: Referent 
ds. administracyjnych, kontrola jakości.  
 
W 2012 roku podjął współpracę z firmą: Z.P.D. STANDREW S.C. E.T. Stankiewicz, na 
stanowisku: Specjalista ds. administracyjnych, koordynator ds. zaopatrzenia.  
Odpowiadał m.in. za realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie 
okresowych statystyk, raportów, zestawień. Brał udział w przygotowywaniu oraz realizacji wielu 
projektów oraz certyfikacji FSC. 
 
W 2014 roku podjął współpracę z firmą THULE Sp. z o.o. na stanowisku Specjalista ds. jakości, 
gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.  
W w/w firmie odpowiada za prowadzenie procesów reklamacyjnych, przeprowadzanie analizy 

przyczyn niezgodności, definiowanie działań korygujących i zapobiegawczych. Współpracuje z 

innymi zagranicznymi działami firmy w ramach systemu jakości. Bierze udział komunikacji z 

Klientami oraz dostawcami w kwestiach jakościowych. 
 
Pan Radosław Kozłowski posiada umiejętności w zakresie: 
Tworzenia dokumentacji systemowej (Procedury, Instrukcje, Formularze). 
Nadzorowania / aktualizowania dokumentacji jakościowej. 
 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 
       Nie prowadzi takiej działalności. 
 
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. 
 
 
W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie, Pan Radosław Kozłowski  jest i był wspólnikiem w  
spółkach prawa handlowego: 
- od 2013 roku do chwili obecnej – Członek Zarządu TOD Sp. z.o.o. 
 

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 występują takie okoliczności. 



 

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 wystąpiły takie przypadki. 

 

7. Informację, 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 występują te okoliczności. 

 

8. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  

         Nie figuruje. 


