
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
 
Ewa Kobosko, Prezes Zarządu, kadencja zarządu trwa trzy lata, termin upływu 
kadencji 22.06.2019 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  
 
Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku 

Finanse i Bankowość oraz Profesjonalnej Szkoły Biznesu – Szkoły Wyższej w Krakowie -  

kierunek Zarządzanie i Marketing. Ukończyła kursy z  zakresu Controllingu Finansowego,  

psychologii sprzedaży, analizy danych, stosowania norm ISO.   

  

 
Przebieg kariery zawodowej: 

 1996 - specjalista ds. marketingu w firmie IKM Instal-Klima-Montaż  
w Krakowie, 

 1996 – 1997 referent ds.  księgowości  w „Dynamica”  Sp.  z  o.o w Krakowie, 
 1997 – 1998 samodzielna  księgowa  w Firmie  Konsultingowo-Audytorskiej 

Polekspert  Sp.z  o.o.  w  Krakowie, 
 1998 – 2004 najpierw na stanowisku specjalista ds. marketingu, a później 

jako specjalista ds. analiz rynku w Firmie  Chemicznej  „Dwory” (obecnie 
„Synthos” S.A.), 

 od 2004 –  Prezes Zarządu Prymus S.A., 
 od 2015 – Prezes Zarządu MP Project Invest Sp. z o.o.  

 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,  
 
Pani Ewa Kobosko nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenia dla 
Emitenta. 
 
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,  
 

 „Mr Kuchar” S.A. (obecnie „Mr Hamburger” S.A.) – Wiceprzewodnicząca 
Rady Nadzorczej (w okresie od 24.09.2012 r. do 27.06.2013 r.), 

 MP Project Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od 20.01.2015 r. i nadal) 
 Prymus S.A. – Prezes Zarządu 

 
 
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 Pani Ewa Kobosko nie została skazana za 
przestępstwo 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 miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny 
lub likwidacja podmiotu, w których Pani Ewa Kobosko pełniła funkcję 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,  
 
Pani Ewa Kobosko 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, 
 
Pani Ewa Kobosko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  
o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


