
Kwestionariusz osobowy 

 w związku z pełnieniem funkcji w organach 

Spółki Moliera2 S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem) 

skierowany do: 

a) członków organów zarządzających Spółki,  

b) członków organów nadzorujących Spółki. 

 

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko ANNA GODLEWSKA 

Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) 
w ramach emitenta 

Termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana 

CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego   

 

Wykształcenie (ukończona szkoła wyższa, kierunek, specjalność, 
uzyskany tytuł, rok ukończenia) oraz kursy i szkolenia (nazwa kursu, 
rodzaj zdobytych uprawnień, rok ukończenia): 

Biegły Rewident: dyplom nr 12298 (2011) 

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: doktor nauk 
ekonomicznych; rozprawa nt. „Modele wczesnego ostrzegania 
przed upadłością jako narzędzie wspomagania badań 
audytorskich” (2011) 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa: „Audyt strategiczny w 
instytucjach publicznych i prywatnych”, studia podyplomowe 
(2007) 

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: „Podyplomowe Studia 
Rachunkowości” (2005) 

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: „Podejmowanie 
decyzji w Unii Europejskiej”, studia podyplomowe, (2004) 

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Wydział 
Handlu Zagranicznego, Warszawa: magister ekonomii, 
dyplom z wynikiem bardzo dobrym (2003) 

Praktyka zawodowa (z podaniem okresu pełnionej funkcji, 
zajmowanej pozycji i nazwy firmy):  

Frisco S.A. Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu  
kwiecień 2018 – marzec 2022 

Eurocash S.A. Doradca ds. Finansowych styczeń 2021 – marzec 
2022 

CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o.  Dyrektor Księgowości 
wrzesień 2016 – kwiecień 2018 



WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

KPMG AUDYT Sp. z o.o. Audytor finansowy wrzesień 2006 – 
sierpień 2014 

INSTYTUT LAUDATOR Sp. z o.o. Dyrektor ds. Projektów i 
Analiz marzec 2005 – maj 2006 

ALPHA PRO Sp. z o.o. Menedżer listopad 2003 – luty 2005 

Należy wskazać działalność wykonywaną 
przez osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

Nie wykonuję poza emitentem działalności mającej istotne 
znaczenie dla emitenta. 

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 wraz ze wskazaniem okresu 
pełnienia funkcji 

 

FRISCO S.A. (CZŁONEK ZARZĄDU) 

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 

W okresie ostatnich pięciu lat nie zostałem skazany za 
przestępstwa, oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu 
Działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 

 

Należy wskazać 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 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, 
Zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do 
podmiotów, w Których pełniłam funkcję członka organu 
Zarządzającego lub nadzorczego. 

Należy podać informacje, 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 

Nie prowadzę działalności, która jest konkurencyjna w stosunku 
do działalności emitenta oraz nie jestem wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu 
Spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
Konkurencyjnej osoby prawnej. 



WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Należy podać informacje, czy dana osoba 
figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie. 

 

WARSZAWA, 12.04.2022R.    podpis osoby wypełniającej ankietę  
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