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Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 

757). 

Treść: Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej „Emitent”, „Spółka”) 

informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 lipca 2020 r. 

działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, art. 386 § 1 KSH oraz §9 ust. 2 i §9 ust. 6 

Statutu Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Biankę Grzyb na okres 5 

letniej kadencji. 

Pani Bianka Grzyb posiada 32 lata i ma wykształcenie wyższe. Ukończyła Szkołę 

Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku filologia angielska, a także studia 

magisterskie na Vrije Universiteit Brussel – na kierunku Communication Studies: New 

Media and Society in Europe. 

Aktualnie Bianka Grzyb pracuje na stanowisku Project Managera w EG+ Worldwide, 

gdzie prowadzi i nadzoruje produkcję reklam dla międzynarodowych klientów z różnych 

branż. W firmach TransPerfect oraz Lionbridge zajmowała się koordynowaniem 

projektów tłumaczeniowych, a także rekrutacją tłumaczy dla różnych klientów. We 

wcześniejszych latach Bianka Grzyb pracowała jako tłumacz (głównie z języka 

angielskiego na polski). 

Pani Bianka Grzyb jest powiązana osobowo z innym Członkiem Rady Nadzorczej 

Emitenta - jest córką Pani Bożeny Okulus będącej Członkiem Rady Nadzorczej 

Emitenta.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bianka Grzyb: 

- nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej, 

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź 

członkiem Zarządu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

- nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu 

działania jako członek organów nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Uchwała dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą 

podjęcia. 
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