Agnieszka Spyra – Członek Rady Nadzorczej
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Agnieszka Spyra – absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział
Zarządzania. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 roku w krakowskiej firmie Madison
Global. Dzięki determinacji oraz zaangażowaniu w 2010 roku została współzałożycielem
i Prokurentem jednego z pierwszych serwisów wymiany walut w Polsce KantorOnline.pl. Od grudnia 2012 roku jest też członkiem Rady Nadzorczej w Nowa S.A.
W 2015 roku została prezesem zarządu oraz właścicielką Aqex Sp. z o.o., firmy
specjalizującej się w doradztwie w zakresie informatyki.
W ostatnich 3 latach Pani Agnieszka była lub jest członkiem organów zarządczych lub
nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

od 2010 roku TNN Finance Sp. z o.o. – Prokurent (do 09-2016) i współwłaściciel,
od 2011 roku TNN Finance S.A. – Prokurent,
od 2011 do 07-2016 roku TNNW Sp. z o.o. – Prokurent, współwłaściciel,
od 2012 roku Członek Rady Nadzorczej w Nowa S.A.
od 2013 roku AQUARIUS SOFTWARE Sp. z o.o. – współwłaściciel,
od 2015 roku AQEX Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, właściciel,
od 2014 roku do 08.2015 roku AQSE Sp. z o.o. – współwłaściciel.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Agnieszka Spyra nie została skazana za przestępstwo
oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Agnieszka Spyra nie otrzymała sądowego
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach
prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub
likwidacja podmiotu, w którym Pani Agnieszka Spyra pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.
Pani Agnieszka Spyra nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do
działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Agnieszka Spyra nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym.

