
Informacje dotyczące Pana Janusza Włodarskiego 

 

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

 

Janusz Maciej Włodarski - Członek Zarządu 

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Zarządu upływa z dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 

2021. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 

Ukończona Politechnika Warszawska z tytułem magistra inżyniera, 

Producent filmów fabularnych, seriali telewizyjnych i reklam,  

Doświadczenie: Studio Filmowe im. K. Irzykowskiego, współzałożyciel i dyrektor produkcji 

agencji reklamowej Leo Burnett Warszawa, oddziału międzynarodowej agencji reklamowej 

Leo Burnett Worldwide, w latach 1991-2011, Członek Zarządu w latach 1997-2011 ,  

Nagrody: Srebrny Lew w Cannes Lions za reklamę tv “Dzieci na Śniegu” dla P&G oraz Złoty 

lew w kategorii creative media za współprodukcję eventu “Ikea protest” we Wrocławiu , 

współpraca producencka z wybitnymi reżyserami reklamowymi jak Zach Snyder,  Ivan 

Zacharias, Bill Linsman, Joel Pront, Martin Krejci, Pep Bosch,Johan Gulbranson,  

od 2011 w Platige Image w latach 2011-2017 Dyrektor Produkcji odpowiedzialny za 
postprodukcję reklam i eventów, a od 01.01.2017 Dyrektor Produkcji Platige Image 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Brak. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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  

Brak. 

 

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  

Brak.  

 

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  

Brak.  

 

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  

Brak. 

 

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. 


