Katarzyna Dymek
Członek Rady Nadzorczej
1. Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają
po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Doświadczenie zawodowe:
od roku 2008 do roku 2017 zatrudniona na stanowisku referent ds. kadr i płac i gospodarki
magazynowej w firmie Meble Matkowski.
od roku 2018 do obecnie zatrudniona w firmie Standrew S.A. na stanowisku specjalista ds.
księgowych –pracownik biurowy.
Pani Dymek Katarzyna posiada doświadczenie w zakresie nadzoru nad prawidłowym obiegiem
dokumentów i informacji w spółce, tworzenie pism, zestawień i raportów na potrzeby spółki,
wystawianie faktur oraz prowadzenie kasy firmowej, prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów
pracowników oraz akt osobowych, tworzenia dokumentów księgowych oraz ich księgowania pod
nadzorem, bieżąca weryfikacja i archiwizacja dokumentów oraz wykonywanie innych zadań
organizacyjno-administracyjnych.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie prowadzi takiej działalności.
4. 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 jest
nadal wspólnikiem:
W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie Pani Dymek Katarzyna nie jest i nie była członkiem
organów zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów, jak również wspólnikiem w
spółkach prawa handlowego lub spółkach cywilnych.
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:
Nie występują takie okoliczności.
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:
Nie wystąpiły takie przypadki.
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:
Nie występują te okoliczności.
8.

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

Nie figuruje.

