Ludmiła Puszkar-Jesionowska – Członek Rady Nadzorczej
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Kadencja Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 25 sierpnia 2018 r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Mgr politologii i nauk społecznych; ukończyła trzyletnie studia zawodowe na kierunku Administracja
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, absolwentka Rocznego Studium Public Relations w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe nabyła pracując dla takich firm oraz organów administracji publicznej, jak
Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ATChristie Sp. z o.o.,
Publicis Consultants | Rowaland Sp. z o.o., Portico Project Management Sp. z o.o., WinWin
Consulting Sp. z o.o., Internet Media Services Sp. z o.o., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Lubawa
S.A.
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 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:
Nie dotyczy.
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) 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:
Nie dotyczy.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.
Ludmiła Puszkar-Jesionowska nie została pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.

