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a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Anna Sieczka, Członek Rady Nadzorczej One Solution SA

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Posiada przygotowanie teoretyczne dzięki wykształceniu u szkoleniu w tym odpowiedni poziom i profil
wykształcenia związany z wierzytelnościami oraz usługami finansowymi. Zdobyte wykształcenie w
dziedzinie prawa oraz szkolenia z zakresu mediacji i negocjacji wskazują na niewątpliwe przygotowanie
merytoryczne członka rady nadzorczej do pełnienia powierzonej funkcji.
c)

wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta
02.VII.2007r. – 31.VII.2007r. Praktyka w Urzędzie Miasta w Oddziale Radców Prawnych
VIII.2007r. – X.2007 r. i VI.2009r. – X.2009r Praktyka w Kancelarii Obsługi Prawnej Grzegorczyk & Siejca.
VI.2008r. – VII.2008r. Praktyka w Prokuraturze Rejonowej w Płocku.
2007r. – 2009r. Uczestnictwo w Studenckim Programie Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego w Sekcji
Prawa Karnego i Prawa Pracy.
20.III.2009r. – 20.VI.2009r. Praktyka w Studiu Usług Wydawniczo – Graficznych.
21.0I.2011r. – 20.VII.2011r. Staż w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Zespole ds. Zbywania Lokali
01.01.2012 r. – 31.XII.2014 r. Aplikacja bezetatowa oraz staż (w okresie 01.10-31.12.2012 r.) w Kancelarii
Adwokackiej adw. Marty Lisieckiej w Płocku,

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 nadal jest wspólnikiem
2017-obecnie, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej One Solution S.A.
e)

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 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.

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 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.

g)

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.

h) 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.

