Aleksandra Kłak-Kucharska
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba
została powołana,

Aleksandra Kłak-Kucharska – Członek Rady
Nadzorczej;
Termin upływu kadencji – 18.08.2020 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego,

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego,
gdzie w 2007 roku ukończyła kierunek prawo na
Wydziale Prawa i Administracji. W 2007 roku
rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2011 r.
złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na
listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową
Radę Adwokacką we Wrocławiu. W marcu 2014
r. uzyskała wpis na listę radców prawnych
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych we Wrocławiu i od tego czasu czynnie
wykonuje zawód radcy prawnego.
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2006 r. w
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.
we Wrocławiu na stanowisku prawnika, a
następnie aplikanta adwokackiego. W marcu
2010 r. rozpoczęła współpracę (początkowo jako
aplikant adwokacki, a następnie adwokat) z
Kancelarią Lis i Partnerzy sp. p. we Wrocławiu.
Od 2014 r. związana z Getback S.A. początkowo
na
stanowisku
radcy
prawnego
w
Departamencie Prawnym, a od października
2016 r. objęła stanowisko Dyrektora
Departamentu Prawnego. Od września 2016 r.
pełni również funkcję prokurenta Getback S.A.

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 co najmniej
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

Nie dotyczy

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,

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
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 dotyczy;

Nie dotyczy

