a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Jarosław Ołtuszyk, członek Zarządu, data upływu kadencji – 07.11.2020 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie
2013 r. - Master of Arts, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, specjalizacja Business Administration,
2011 r. - Bachelor of Int. Biznes, Poznań Business School, Specjalizacja Logistyka Międzynarodowa.
Jarosław Ołtuszyk posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania procesami biznesowymi,
zdobyte poprzez pracę dla Procter and Gamble oraz Back to the Roots.
Doświadczenie zawodowe:
2018.08. – nadal - Supply Chain, Contract Manufacturing Manager (Global), Back To The Roots,
Oakland, USA
2016 – 2018 – Production Manager (Pampers Production Plant), Procter and Gamble, Polska
2015 – 2016 - Site Equipment Area Owner, Technical Support Group Manager (Pampers Production
Plant), Procter and Gamble, Polska
2013-2015 - Packaging Customization Initiatives Planning Leader, (Central Europe), Procter and
Gamble, Polska
2011-2015 - Supply and Initiative Planning Manager (P&G Central Europe), Procter and Gamble, Polska
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy
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
Nie dotyczy
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 otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy
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
Nie dotyczy
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

Nie prowadzi
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figuruje

