
Kwestionariusz osobowy 

 w związku z pełnieniem funkcji w organach 

Spółki Govena Lighting S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem) 

skierowany do: 

a) członków organów zarządzających Spółki,  

b) członków organów nadzorujących Spółki. 

 

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko Kamilla Tomczak 

Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) 

w ramach emitenta 

Termin upływu kadencji, na jaką dana 

osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego   

 

Absolwentka    Uniwersytetu    im.    Kazimierza    Wielkiego    w 

Bydgoszczy  oraz  studiów  MBA  Wyższej  Szkoły  Finansów  i 

Zarządzania w Warszawie.W     latach     2011-2013     Dyrektor     

Handlowy     i     Dyrektor Zarządzający w firmie Dospel sp. z  o.o. 

odpowiedzialna za zbudowanie gamy własnych produktów 

markowych, w latach 2010-2013  Dyrektor  Zarządzający  w  firmie  

Idmar  Fabryka Armatury sp. z o.o. odpowiedzialna za 

reorganizacje procesów handlowych  oraz  zbudowanie  nowych  

kanałów  dystrybucji produktów.Posiada bogate doświadczenie 

jako negocjator i manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu 

procesami operacyjnymi, handlowymi  i  zakupowymi  w  sektorze  

B2B  oraz  FMCG  dla polskich oraz międzynarodowych korporacji, 

a także bogate portfolio współpracy z największymi sieciami 

handlowymi w kraju i na świecie tj. Leroy Merlin, Castorama. 

 

Należy wskazać działalność wykonywaną 

osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 

brak 

Wskazanie wszystkich spółek prawa 

handlowego, w których, w okresie 

ostatnich trzech lat, dana osoba była 

członkiem organów zarządzających lub 

Prezes Zarządu od 2019r. i My wspieramy sp. z o.o. Członek Zarządu 

do 2018r .Optima Profit sp. z o.o. 



WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 

funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem wraz ze wskazaniem okresu 

pełnienia funkcji 

 Członek Rady Nadzorczej Europejski Fundusz Energii S.A. od 

2020r.i obecnie  

Emarket S.A .od 2018r. i obecnie 

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 

 

Należy wskazać 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 

Należy podać 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 

Należy podać informacje, czy dana osoba 

figuruje w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 

r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

brak 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie. 
 


