
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

Aleksandra Kubis – Członek Rady Nadzorczej 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Aleksandra Kubis pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie 

S.A. począwszy od dnia 20 kwietnia 2020r. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Od 1987 do 2002 roku związana z praca w banku NBP, Bank Śląski, ING SA. Od 1990r do 2013r z 

rynkiem kapitałowy i rynkiem Forex (m.in.: ING Securities, Internetowy Dom Maklerski, Polonianet, 

Noble Securites ), ubezpieczeniowym (m.in.: AVIVA, PZU, AEGON, Skania i inne) i fundusze 

inwestycyjne (m.in.: Skarbiec TFI, SEB TFI, Pionieer TFI  i inne). Uczestnictwo w wprowadzeniu 

pierwszych spółek na GPW, oraz prowadzenie dystrybucji pierwszych obligacji Skarbu Państwa. Od 

2002r. do 2018r. prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Od 2015 r. do nadal związana ze 

spółką Sineko sp. z o.o.  
 

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

ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Aktualnie Aleksandra Kubis nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem. 
 

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: 

Od 2015 r. wspólnik w spółce Sineko Sp z o.o.  siedzibą w Bochni  

Od grudnia 2019 nie posiada udziałów w w/w spółce 
 

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: 

W ciągu ostatnich 5 lat nie było żadnych tego typu prawomocnych wyroków wobec Pani Aleksandry 

Kubis. 

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: 

W ciągu ostatnich 5 lat nie było wyżej wymienionych przypadków. 

g) 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: 

Pani Aleksandra Kubis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta 

oraz nie jest wspólnikiem albo członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej 

czy jakiejkolwiek osoby prawnej. 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych: 

Pani Aleksandra Kubis nie figuruje w żadnym rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


