
 

 
 
Pani Hanna Kijanowska 

 

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

Imię i nazwisko: Hanna Kijanowska 

 

Funkcja: Wiceprezes Zarządu, Radca Prawny, Dyrektor Operacyjny 

 

Termin upływu 5-letniej kadencji Zarządu: dzień odbycia walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za  2023 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 

Pani Hanna Kijanowska jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunku 

Prawo oraz kierunku Zarządzanie i Marketing. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2010 roku,  
kiedy to rozpoczęła współpracę ze Spółką Caspar Asset Management S.A. na stanowisku 

prawnika, a następnie również Inspektora Nadzoru. Powołana na prokurenta  
samoistnego spółki w dniu 2 lutego 2016 roku. Obecnie zatrudniona w Caspar Asset 
Management S.A. na stanowisku Radcy Prawnego oraz Dyrektora Operacyjnego.  

Od 2014 roku współpracuje również w zakresie doradztwa prawnego z Caspar Towarzystwem 
Funduszy Inwestycyjnych S.A., od dnia 03.02.2017 roku pełni również funkcję prokurenta 
samoistnego w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Spółki 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. 

 

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu 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 pięciu lat 
osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających  
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 
 

Pani Hanna Kijanowska 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 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa  
w rozumieniu przepisów prawa obcego, a także w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała 



 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych  

w spółkach prawa handlowego. 
 

 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej  
lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej albo członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Nie dotyczy. 

 

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych: 
 

Pani Hanna Kijanowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 


