
FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA 
 

Pan Piotr Kinicki – Członek Rady Nadzorczej 
 

1. Piotr Kinicki – Członek Rady Nadzorczej  
Termin upływu kadencji 2024 

 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

a. Znajomość zagadnień dotyczących logistyki, marketingu, public relations 
(wieloletnie bardzo dobre kontakty z mediami), promocji, sporządzaniem planów i 
raportów, kontroli finansowej firm, zarządzania podmiotami gospodarczym, 
organizacji i produkcji dużych imprez artystycznych i medialnych oraz produkcji 
filmowych i telewizyjnych.  

b. Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej, zdolności komunikacyjne i 
organizacyjne, otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność pracy pod presją 
czasu oraz łatwość adaptacji. 

c. Ukończony kurs i zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w 
Spółkach Skarbu Państwa – Dyplom nr 554 z dnia 16 maja 2001r. 

d. Magister Ekonomii – specjalizacja – Zarządzanie i marketing 
 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla Emitenta 

a. Aurinko Capital Sp zoo – prezes zarządu    
b. Angeleo SA – członek rady nadzorczej 
c. Społeczna Akademia Nauk – kierownik wydziału Organizacja Produkcji Filmowej i 

Telewizyjnej                    
d. TVP.SA – producent programów telewizyjnych  
e. Pałac Kultury i Nauki – członek rady nadzorczej 
f. Wielkopolskie Towarzystwo Leasingowe – członek rady nadzorczej 

 
4. Pan w ostatnich pięciu latach pełniła funkcje w organach zarządzających i nadzorujących w 

następujących spółkach: 
a. Aurinko Capital Sp. zoo – prezes zarządu  
b. Angeles SA – członek rady nadzorczej 
c. Magic Hour Sp. zoo – prezes zarządu 

 
5. 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 
 
Brak 

 
6. 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 

 
Brak 

 
7. Informacja, 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 

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

 
Nie dotyczy 

 


