
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
 

Anna Pawlak – członek Rady Nadzorczej Prymus S.A., termin upływu kadencji 
22.06.2021 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowego Studium prawa podatkowego 
UE Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
od 2008 roku radca prawny. Na początku kariery zawodowej związana  
z Kancelarią Radcy Prawnego Barbary Żebrowskiej w Słupsku następnie  
z Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku  
– spółką notowaną na rynku podstawowym GPW. Od 2008 roku prowadzi 
indywidualną praktykę zawodową w formie kancelarii radcy prawnego.  
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,  
 

brak 
 
d) 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,  
 

Pełniła funkcję: 
Prezesa Zarządu „pangeo” Sp. z o.o. (obecnie jest wspólnikiem tej spółki),  
Prezesa Zarządu „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o.,  
Prezesa Zarządu „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o.  
Członka Rady Nadzorczej Zakładów „LENTEX” S.A.  
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mr Kuchar S.A. (dawniej „LEŚNE RUNO” S.A.). 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej „GAMRAT” S.A., 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A., 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej „PRYMUS” S.A. 
 
Aktualnie jest: 
Przewodniczącą Rady Nadzorczej Copernicus Capital TFI SA,  
Przewodniczącą Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. oraz  
Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Słupsku 
Członkiem Rady Nadzorczej „PRYMUS” S.A. 
 

e) 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 dostała sądowy 



zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego,  

 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za 
przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  
 

f) 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  
 

g) 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,  

 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku 
do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym, 

 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


