Alicja Kijek – Członek Rady Nadzorczej
a)

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
1992r. – Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie na Wydziale Pielęgniarskim
2000r. – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Podyplomowe Studium Zarządzania na Wydziale
Zarządzania
2000r. – Ukończenie kursu dla kandydatów na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
1996-1997 – główny specjalista ds. kontraktów Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Informatyki i
Statystyki Medycznej w Płocku
1999-2000 – specjalista ds. rejestru zakładów opieki zdrowotnej i ds. promocji zdrowia w Mazowieckim
Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie
2000-2001 – starszy specjalista w Departamencie Realizacji Świadczeń Zdrowotnych w Urzędzie Nadzoru
Ubezpieczeń Zdrowotnych
2006-2014 – kierownik delegatury w Mazwieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie
2016-2017 – kierownik biura w Technology Space S.A.
2016-2018 – kierownik ds. Windykacji Pro Invest Finanse Sp. z o.o.

b) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.
c)

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 nadal jest wspólnikiem
02.2019 – obecnie, Członek Rady Nadzorczej One Solution S.A.
09.2016-obecnie, Członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju i promocji „Zamek” Sp. z o.o.

d) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba 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 9 2000 r. o giełdach
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie,
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba 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 9 2000 r. o giełdach towarowych,
albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana osoba w
okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
e)

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 okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.

f)

informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

g)

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

