
Życiorys zawodowy 
 

1. Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta, termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 

Imię i nazwisko: Agnieszka Mitura 
Zajmowane stanowisko: Członek Zarządu 
Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Główna Księgowa 
Termin upływu karencji: 5-letni, wspólny z pozostałymi Członkami Zarządu 
 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Pani Agnieszka Mitura jest absolwentem Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) na Wydziale Zarządzania, na kierunku Zarządzanie i 
Marketing (mgr) a następnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowego Studium 
Rachunkowości (studia podyplomowe).  
W Grupie Arche zatrudniona od 2 maja 2003 r. gdzie swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc 
stopniowo coraz bardziej odpowiedzialne funkcje w Dziale Księgowości. Od 2009 r. jako Główna 
Księgowa aktywnie uczestniczy w rozwoju Grupy Arche.  
 

3. Ponadto Pani Agnieszka Mitura: 
- nie wykonuje poza emitentem innej działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta, 
- w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem spółek prawa handlowego, 
- w okresie ostatnich pięciu 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 2000r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, 
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 
- w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego w podmiotach, w których wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji,  
zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 


