
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Pani Nina Żwirko powołana uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2021 r. 

Zajmowane Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej. 

Inne funkcje pełnione w ramach Spółki : Brak. 

Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia magisterskie na 

specjalizacji Handel Zagraniczny oraz studia podyplomowe z zakresu rynków międzynarodowych  

w handlu zagranicznym w Szkole Głównej Handlowej. 

W latach 2017-2018 pełniła funkcję specjalisty ds. handlu oraz komunikacji i marketingu w spółce 

Grupy LOTOS S.A – LOTOS Kolej sp. z o.o. 

Następnie pełniła funkcję project managera w prywatnej spółce zajmującej się inwestycjami  

w nieruchomości. W latach 2019-2020 zajmowała stanowisko konsultanta PR w spółce Inner Look  

sp. z o.o. 

 

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia kampanii promocyjnych, zarządzaniu projektami oraz 

wdrażania strategii handlowej. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 

 

nie dotyczy 

 

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: 

 

Only PR sp. z o.o. w organizacji – Prezes Zarządu, Wspólnik, od 06.07.2021 r. – obecnie. 

 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich 

pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego 

 

nie dotyczy 

 



6) 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 

 

nie dotyczy 

 

7) informację, 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) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

nie dotyczy 

 

 

 

 


