Życiorys zawodowy Pani Anna Opala
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
imię i nazwisko: Anna Opala
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:
termin upływu kadencji: 28 marca 2024
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

02.2017 – 03.2019 Commercial Director
Merlin Group SA, Warszawa
Sektor: Internet/E-commerce, Retail, Zakupy, Sprzedaż http://www.merlingroup.pl/

12.2014-02.2017 Head of Goods Poland
Groupon Goods Sp. Z o.o., Warszawa
Sektor: Internet/E-commerce, Retail, Zakupy, Sprzedaż https://www.groupon.co.uk/goods/all

02.2013- 02.2014 Head of International Sales
Złote Wyprzedaze S.A., Warszawa
Sektor: Internet/E-Commerce, Retail, Zakupy, Sprzedaż www.zlotewyprzedaze.pl

02.2011-04.2013- Senior Buyer.
Naspers Group- Allegro / Fashion Days GmbH, Düsseldorf, Niemcy
Sector: Internet/E-Commerce, Retail, Zakupy, Sprzedaż www.fashiondays.com

EDUKACJA
•

•

2005 – 2008 Szkoła wyzsza w Kolonii (Reinische Fachhochschule Koln, Niemcy), Kieruneki: Ekonomika
przedsiębiorstwa (Betriebswirtschaft) oraz Prawo korporacyjne Gesellschaftsrecht)

•

2003 - 2004 VHS- Volkshochschule Koln, German language certificate: Telc C2

JĘZYKI OBCE
•
•

c)

English: biegły
German: biegły

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
brak

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:
brak
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 Pani Anna Opala 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 2000 r.
o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Opala nie otrzymała sądowego zakaz działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
za przestępstwo oszustwa.
f)

Szczegóły

wszystkich

przypadków

upadłości,

restrukturyzacji,

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 miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny
lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Anna Opla pełniła funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego.
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 Anna Opala nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta,
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym:
Pani Anna Opala nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

