
Aleksandra Żmudzińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Wykształcenie: 
1981 – 1987: studia stacjonarne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu   
1988 – 1989: Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu  
2002: kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa 
Zatrudnienie:  
1993 – nadal: SYGMA Sp. z o.o. we Wrocławiu; Prokurent, doradca finansowy, ekspert ds. 
wycen 
1992 – 1993:  dyrektor ds. handlowych w ELWRO 45 Sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu 
1987 – 1991: specjalista ds. handlowych w Zakładach Elektronicznych ELWRO z siedzibą we 
Wrocławiu 
Pełnione funkcje nadzorcze: 
2006 – 2013: EMC Instytut Medyczny S.A. – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
przewodniczący Komitetu Audytu 
2010 – nadal: Sky Storage Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej 
2009 – 2014: Eco-Termica Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej  
2006 – nadal: Fundacja Cedres – członek Rady Fundacji 
2014 – nadal: Fundacja Bente Kahan – przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Zgodnie z Oświadczeniem: 

 Pani Aleksandra Żmudzińska nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne 
znaczenie dla Spółki 

 Pani Aleksandra Żmudzińska nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie była, za 
wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w 
żadnej spółce kapitałowej lub osobowej 

 W stosunku do Pani Aleksandry Żmudzińskiej nie zostały wydane żadne wyroki 
związane z przestępstwami oszustwa 

 Pani Aleksandra Żmudzińska nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 Pani Aleksandra Żmudzińska nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji 

 Pani Aleksandra Żmudzińska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

 Pani Aleksandra Żmudzińska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

 

 

 

 


