Nadja Pędzik - życiorys
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Nadja Pędzik, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30 czerwca 2024 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Nadja Pędzik jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku stosunki
międzynarodowe. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym wieloletni udział w życiu
gospodarczym jako account menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe.
Praktykę zawodową zdobywała w międzynarodowych spółkach w obszarze optymalizacji procesów
biznesowych, zarządzania zespołem i współpracy z zagranicznymi strategicznymi klientami.
Specjalizuje się w nowoczesnych technologiach. Kompleksowo zajmuje się kluczowymi klientami w
branży IT z niemiec, austrii i szwajcarii dla amerykańskiej spółki notowanej na NASDAQ. Stworzyła
nową markę Wiecznie Biała www.wieczniebiala.pl.
A targets-driven Client Service Manager with 10 years’ experience in delivering solutions and
programmes across strategy design, the implementation of mission-critical systems and
services globally. Brings to the fore, transferable expertise defining strategies to support
business growth. Extensive expertise in the delivery of focused leadership, improvement
project initiatives, change management, service transition, project strategies, full end-toend service delivery, cost modelling and business benefits realisation.
I like to work with people, engage and inspire them to be the best. My analitycal thinking
and a fast-learning attitude are helping me to make precise decisions.
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 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 DOTYCZY

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

