
MAGDALENA KOŁODZIEJAK 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

imię i nazwisko: Magdalena Kołodziejak 

zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 28.07.2023 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Magdalena Kołodziejak posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie. Pełniła liczne funkcje 

kierownicze w instytucjach rynku finansowego w tym m.in. jako Dyrektor Zarządzający.  

Posiada duże doświadczenie w pracy w organizacjach i grupach kapitałowych w obszarach: doradztwa 

prawnego, compliance, zarządzania korporacyjnego, wsparcia, procesowym, organizacyjnym i 

proceduralnym. 

W ostatnich latach w ramach kancelarii prawnej realizowała obsługę prawną podmiotów z branży IT oraz 

nowych technologii. 

Wcześniej przez kilkanaście lat realizowała obsługę formalno-prawną w Grupie PZU oraz Pekao 

największych z punktu widzenia organizacji projektów: począwszy od Projektu IPO PZU oraz liczne 

projekty M&A w Grupie PZU po liczne procesy restrukturyzacyjne, transformacyjne i innowacyjne 

realizowane w Banku Pekao SA. 

Ma praktyczne doświadczenie w zarządzaniu rozbudowanymi zespołami oraz zespołami projektowymi. 

Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada także tytuł Executive MBA 

oraz ukończyła studia podyplomowe z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta. 

Pani Magdalena Kołodziejak nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

4. 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. 

Pani Magdalena Kołodziejak w okresie ostatnich trzech lat nie była i nie jest członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.  

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. 

Pani Magdalena Kołodziejak nie została skazana za przestępstwo i oszustwa. Pani Magdalena Kołodziejak 

nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

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. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja  podmiotu, 

w którym Pani Magdalena Kołodziejak pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

  



7. 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 Magdalena Kołodziejak 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. 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;  

Pani Magdalena Kołodziejak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 


