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BIOGRAM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

 

Joanna Zyguła – Członek Rady Nadzorczej 

 

Czas trwania kadencji: 18 stycznia 2021 – 18 stycznia 2024 

 

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie: 

Wykształcenie Wyższe. Uniwersytet Szczeciński. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia 

podyplomowe. Pogram rozwojowy kadry managerskiej ICAN Institute. 

 

Kwalifikacje: 

Wcześniejsze stanowiska – dyrektor finansowy; członek zarządu spółki Seco/Warwick Europe sp. z o.o., 

prokurent spółki Seco/Warwick Services sp. z o.o. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

2011 – 2016 | Seco/Warwick Europe sp. z o.o. – dyrektor finansowy; członek zarządu 

2011 – 2019 | Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – członek rady nadzorczej 

2015 – 2019 | Seco/Warwick Services sp. z o.o. – prokurent 

2017 – 2019 | Seco/Warwick S.A. – zastępca dyrektora finansowego, prokurent 

od 10.2019 | Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – członek zarządu 

od 10.2019 | Firma Zyguła sp. z o.o. – członek zarządu 

od 01.2020 | Limosa Investments sp. z o.o. – wspólnik i prezes zarządu 

od 07.2020 | Przedsiębiorstwo Rolno–Przemysłowe Skioldpasz sp. z o.o. – wspólnik 

od 02.2021 | Zakład Zyguła sp. j. – wspólnik 

od 03.2021 | Komand2hold sp. z o.o. – wspólnik, członek zarządu 

od 04.2021 | Limosa Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – komplementariusz 

 

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Według oświadczenia Pani Joanna Zyguła nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

 

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

3 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 

Limosa Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – komplementariusz; obecnie 

Komand2hold sp. z o.o. – wspólnik, członek zarządu; obecnie 

Zakład Zyguła sp. j. – wspólnik; obecnie 

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Skioldpasz sp. z o.o. – wspólnik; obecnie 

Limosa Investments sp. z o.o. – wspólnik i prezes zarządu; obecnie 

Firma Zyguła sp. z o.o. – członek zarządu; obecnie 

Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – członek zarządu; obecnie 

Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – członek rady nadzorczej; do 2019 r. 
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4. Informacje na temat czy w okresie ostatnich 5 lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 

przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich 5 lat osoba ta otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

Według oświadczenia Pani Joanna Zyguła w okresie ostatnich 5 lat nie została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Według 

oświadczenia Pani Joanna Zyguła w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

5. Szczegółowe informacje o wszystkich przypadkach upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego 

Według oświadczenia Pani Joanna Zyguła w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

 

6. Informacja, 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 

Według oświadczenia Pani Joanna Zyguła nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej lub osobowej ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

 

7. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Według oświadczenia Pani Joanna Zyguła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


