
Aleksandra Małgorzata Babicka 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 12 kwietnia 2022 roku 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa    

Aleksandra Babicka ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w obszarze Human Resources, 

które zdobyła pracując w szerokim spectrum firm od sektora FMCG poprzez firmy konsultingowe, 

a ostatnio firmy ściśle związane z nowymi technologiami. Jej doświadczenie obejmuje pracę 

zarówno dla rynku Polskiego, jak i dla rynków zagranicznych w takich obszarach jak: tworzenie 

strategii HR-owych, kształtowanie systemu wynagradzania i benefitów pracowniczych, szkolenie 

i rozwój pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, coaching managerski, zarządzanie 

zmianą. 

 

Doświadczenie zawodowe oraz informacje o sprawowaniu funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych: 

 

• listopad 2017- obecnie HL Tech sp. z o.o. -Head of HR (and Administration) 

• sierpień 2015-listopad 2017 - DENTSU AEGIS NETWORK SP. Z O.O. -SR HR Business 

Partner/ SR HR Manager 

• luty 2010 – sierpień 2015 - MATTEL POLAND SP Z O.O. -HR Manager Emerging Markets 

Cluster (Poland, Czech Republic, Hungary, Russia, Turkey, Greece, MEA) 

• wrzesień 2007 – styczeń 2010 - DELOITTE ADVISORY SP. Z O. O. , Warsaw -HR Manager  

• października 2006 – wrzesień 2007 -PZ CUSSONS POLSKA S.A., Warsaw -Recruitment 

Specialist 

• czerwiec 2005 – października 2006 -L’Oréal Polska, Warszawa - Recruitment Specialist  

• sierpień 2001- czerwiec 2005 - McKinsey& Company, Warszawa -Engagement Team 

Assistant (part-time job) 

Previousl 

Pani Aleksandra Babicka nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, Pani Aleksandra Babicka była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem:  

• brak 
Pani Aleksandra Babicka nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji, jak również nie pełniła funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, 

lub w których został ustanowiony zarząd komisaryczny.  



Pani Aleksandra Babicka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.  

Pani Aleksandra Babicka nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 

Pani Aleksandra Babicka nie prowadziła konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

Pani Aleksandra Babicka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również 

za przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych. NIE 

 


