ZAŁĄCZNIK
do raportu bieżącego 28/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Piotr Korzeniowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Korzeniowski po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej ZUE S.A. w 2010 roku.
Na obecną 3-letnią kadencję został powołany w dniu 31 maja 2022 roku.
Piotr Korzeniowski ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskując
w 2005 roku tytuł magistra prawa. Od 2007 roku jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki
w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył 3,5 letnią aplikację radcowską
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie (lata 2007–2011), zdał egzamin
radcowski (2011), a następnie po złożeniu ślubowania został wpisany na listę radców prawnych
(nr wpisu KR-1986). Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.
Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat, Piotr Korzeniowski pełnił następujące funkcje:
18.10.2017 – 31.05.2022 – członek Komitetu Audytu ZUE S.A.
Piotr Korzeniowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Piotr Korzeniowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Barbara Nowak – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Pierwszy raz do Rady Nadzorczej ZUE S.A. została powołana w dniu 6 czerwca 2017 roku.
Od 18 października 2017 roku pełni funkcję Członka Komitetu Audytu ZUE S.A. Na obecną 3-letnią
kadencję została powołana w dniu 31 maja 2022 roku.
Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Technologii Żywności oraz studiów
podyplomowych z zakresu marketingu sprzedaży.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku w ZPC Wawel, gdzie pracowała do 1986 roku. Następnie
przez rok zatrudniona była w Zespole Szkół Spożywczych w Krakowie jako nauczyciel przedmiotów
zawodowych. W 1987 roku rozpoczęła pracę w Polskich Zakładach Zbożowych w Krakowie S.A.
na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli jakości.
W latach 1996–2002 związana była z Zakładem Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech.
Od 2002 roku tj. od przekształcenia ZUE Radiotech w Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych
grupa ZUE S.A. (poprzednik ZUE S.A.) do 2013 roku była dyrektorem finansowym. W latach 2006–2008
pełniła funkcję likwidatora spółki PREFTOR S.A. Od 2013 roku pełniła funkcję dyrektora zarządzającego
w ZUE S.A. a od 2002 roku do czerwca 2017 roku sprawowała funkcję prokurenta ZUE S.A.
Barbara Nowak jest żoną Wiesława Nowaka pełniącego funkcję prezesa zarządu, dyrektora
generalnego będącego akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 62,53% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu ZUE S.A.

Barbara Nowak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Barbara Nowak nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.

Agnieszka Klimas – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Klimas po raz pierwszy została powołana do Rady Nadzorczej ZUE S.A. 12 stycznia 2022
roku. Na obecną 3-letnią kadencję została powołana w dniu 31 maja 2022 roku.
Agnieszka Klimas posiada wykształcenie średnie. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie. Studiowała również przez okres 3 lat Kulturoznawstwo o specjalności bliskowschodniej
i dalekowschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Od 2008 roku jest związana zawodowo z branżą hotelarską pracując na różnych stanowiskach,
w okresie 2008 - 2009 w P.T. Hotel Warszawski sp. z o.o., następnie w latach 2011 - 2014 w RT Hotels
S.A. Od 2014 roku jest zatrudniona w HTI sp. z o. o., gdzie od 2016 do chwili obecnej zajmuje stanowisko
Revenue Managera i odpowiada za maksymalizację przychodów prowadząc politykę cenową
i handlową oraz zarządza i nadzoruje strefą e-commerce. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe
w środowisku międzynarodowym. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i chińskim.
Agnieszka Klimas nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Agnieszka Klimas nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Irena Piekarska-Konieczna - Członek Rady Nadzorczej
Irena Piekarska-Konieczna po raz pierwszy została powołana do Rady Nadzorczej ZUE S.A. 31 maja
2022 roku.
Irena Piekarska-Konieczna posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiki
Produkcji, Ekonomiki Organizacji Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W latach 1977-1987 była zatrudniona jako Starszy Inspektor w firmie Elektromontaż Kraków S.A.
Następnie w latach 1987-1996 pracowała w Izbie Skarbowej w Krakowie, jako Komisarz Skarbowy,
a później w Urzędzie Kontroli Skarbowej, jako Inspektor Kontroli Skarbowej. Od 1992 r. pełniła funkcję
Kierownika oddziału kontroli spółek akcyjnych.
W latach 1996-2002 Irena Piekarska-Konieczna była Dyrektorem Biura Księgowości w firmie Mostostal
Kraków S.A. W latach 2002-2003 pracowała jako Starszy Księgowy w Budimex Dromex S.A. Następnie
w latach 2002 -2011 pracowała w Mostostal Kraków S.A. początkowo pełniąc funkcję Głównego
Księgowego, a od 2004 r. Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. W latach 2012-2018 była zatrudniona
w Budimex S.A. jako Kierownik Działu Księgowości prowadząc księgi rachunkowe Mostostalu Kraków
S.A.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań
finansowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz w prowadzeniu rozliczeń podatkowych.
Była też członkiem rad nadzorczych w spółkach Krakmos sp. z o.o i Zarat S.A.
Irena Piekarska-Konieczna nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej

jako członek jej organu. Irena Piekarska-Konieczna nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Szubra - Członek Rady Nadzorczej
Maciej Szubra po raz pierwszy został powołany do Rady Nadzorczej ZUE S.A. 31 maja 2022 roku.
Maciej Szubra posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Geodezję i Kartografię na Wydziale Geodezji
Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponadto ukończył studia typu MBA
w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.
W latach 2017-2019 zawodowo związany z branżą konsultingową poprzez pracę w firmie Aecom Polska
sp. z o. o. w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, pracując
w zespołach ds. nieruchomości oraz projektowym, gdzie brał udział w przeprowadzaniu badań
socjoekonomicznych z osobami dotkniętymi oddziaływaniem projektu, a także w realizacji Planów
Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń, wariantowych koncepcji technicznych oraz analiz
efektywności ekonomicznej inwestycji.
W tym samym okresie współpracował również z firmą International Management Services sp. z o. o.,
dla której sporządzał studia wykonalności, koncepcje techniczne w zakresie realizacji analiz
przestrzennych i opracowań kartograficznych oraz analizował dokumenty strategiczne jednostek
państwowych i samorządowych.
Od 2019 r. jest zatrudniony w banku UBS Business Solutions Poland sp. z o. o. na stanowisku Analityka
Danych, gdzie przeprowadza analizy konkurencji pośród firm reprezentujących sektory: bankowy,
energetyczny, handlowy, budowlany, nieruchomościowy, transportowy, w oparciu o dane
demograficzne, przestrzenne i finansowe. Ponadto tworzy modele demograficzne, modele ekspozycji
regionalnej i modele konkurencji.
Posiada umiejętności techniczne, konsultingowe oraz doświadczenie biznesowe w środowisku
międzynarodowym. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Maciej Szubra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej
lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Maciej Szubra nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy o KRS.

