
LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji ("Spółka") - Powołanie Członka Rady 
Nadzorczej 

a) Pani Lidia Kalita została powołana do Rady Nadzorczej i powierzono jej funkcję Członka 
Rady Nadzorczej; kadencja Pani Lidii Kality do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej upływa wraz z upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, to jest w dniu 
30 czerwca 2025r.; 

b) Pani Lidia Kalita jest absolwentką Wydziału Projektowania Ubioru w Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu odzieży 
damskiej oraz zarządzaniu strukturami przedsiębiorstwa odzieżowego. Odniosła jeden 
z największych w Polsce sukcesów w kreowaniu marki modowej od podstaw. Posiada 
bogatą znajomość branży odzieżowej. Zdobywczyni wszystkich prestiżowych nagród 
polskiego świata mody. Siedmiokrotnie nagrodzona w plebiscycie "Doskonałość Mody" 
miesięcznika Twój Styl. W 2010 roku otrzymała tytuł "Mistrzyni Stylu XX-lecia", za to, 
że "nowocześnie i z fantazją ubiera Polki od stóp do głów". Magazyn Elle wyróżnił ją 
nagrodą "Trofea Elle", a tytuł "Gazele Biznesu" przyznano jej już czterokrotnie. Historia 
działalności zawodowej:  

i. 1993 - 2013 – współzałożycielka, projektantka i dyrektor kreatywna Simple 
Creative Products sp. z o.o., 

ii. listopad 2013  – rozpoczęcie prac nad marką własną odzieży damskiej pod 
własnym nazwiskiem, 

iii. 2014 - obecnie  – spółzałożycielka, projektantka LK Designer Shops S.A. 

c) Pani Lidia Kalita nie wykonuje żadnej działalności poza Spółką, która ma istotne 
znaczenie dla Spółki; 

d) Pani Lidia Kalita od 2015 roku do 2018 roku była Członkiem Zarządu Spółki i od 2018 
do 2020 roku była Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, której mandat wygasł wskutek 
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020r. 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019; 

e) Pani Lidia Kalita w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 
26 października 2000r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa 
w rozumieniu przepisów prawa obcego; Pani Lidia Kalita w okresie ostatnich pięciu lat 
nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

f) podczas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Panią Lidię Kalitę dnia  
5 sierpnia 2019 otwarto wobec Spółki postępowanie restrukturyzacyjne - 
przyspieszone postępowanie układowe; 

g) Pani Lidia Kalita nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
Spółki; Pani Lidia Kalita nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

h) Pani Lidia Kalita nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


