
ANNA SŁOMAK 

Członek Rady Nadzorczej 

 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji, 

Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie oraz Aberdeen College w Szkocji – PDA in Legal Studies.  

Posiada dwuletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w kancelarii prawnej na 

terenie Wielkiej Brytanii. Partner w kancelarii prawnej w Krakowie - posiada 7 letnie 

doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w kancelarii. Specjalizuje się w prawie 

gospodarczym oraz postępowaniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno 

sądową jak i pozasądową. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek 

handlowych oraz sporach sądowych. W 2013r. uzyskała licencję syndyka. Od 2015 r. pełni 

funkcję Prezesa Zarządu spółki Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy sp. z o.o. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy 

 

d) 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 

Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik 

oraz Prezes Zarządu (obecnie) 

MW Finance & Accountancy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik (obecnie) 

Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska – Partner (obecnie) 

 

e) 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 

 

f) 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 

 

g) 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 dotyczy 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym 

Nie dotyczy 


