
Życiorysy członków Rady Nadzorczej Prima Moda S.A 

Pan Krzysztof Kmieciak posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1986 r. do 1991 r. zajmował 
stanowisko asystenta PSK-5, od 1991 r. do 2004 r. był adiunktem na Akademii Medycznej we Wrocławiu, 

jednocześnie od 2002 r. do 2003 r. był Dyrektorem Dziecięcego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 

Obecnie Krzysztof Kmieciak prowadzi własną działalność gospodarczą. Ponadto w ostatnich 5 latach 
zajmował następujące stanowiska: od 2003 r. do 2005 r. - stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora 

Generalnego „Medar” Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa „Impel”), od 2005 r. do dnia dzisiejszego pełni 

obowiązki Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego „Healthcare Technologies Solutions” Sp. z o.o.; od 
2003 r. do 2005 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego „Medar” Sp. z o.o. 

(Grupa Kapitałowa „Impel”); zaś od 2004 r. do dnia dzisiejszego jest członkiem Rady Nadzorczej w 

„Urtica Finanse” Sp. z o.o., 

Arkadiusz Pasak posiada wykształcenie wyższe. Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu prawa 

niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Bonn. Karierę zawodową rozpoczął w 

1999 roku w Kancelarii Prawnej „Causa” z siedzibą we Wrocławiu, jako radca prawny; z tą kancelarią był 
związany do 2003 r. Jednocześnie w 2003 r. podjął własną działalność gospodarczą (Kancelaria Prawna) 

prowadzoną pod firmą „Consultus”; przedmiotową działalność gospodarczą prowadzi do dnia dzisiejszego. 

Pan Arkadiusz Pasak, w okresie ostatnich 5 lat  był wspólnikiem „AFK” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelnie; 
aktualnie pozostaje wspólnikiem „Consultus” Sp. o.o. w Wałbrzychu oraz komplementariuszem w 

„Consultus” A. Pasak spółka komandytowa, 

Maciej Magnowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Maciej Magnowski prowadził własną działalność gospodarczą: w latach 1991 - 1995 
- „M.Magnowski” P.P.H.U., w latach 1995 - 2004 - „M.Magnowski i Ska” spółka cywilna. Ponadto, Maciej 

Magnowski był w latach 1991 - 1992 Wiceprezesem Zarządu „Vinerg” Sp. z o.o., 1995 r. prokurentem 

samoistnym w „Leasing Ekspres” Sp. z o.o., zaś od 2000 r. pełni obowiązki Dyrektora Zarządzającego w 
„Trim Investments Company” Ltd - Nicosia, Cypr, oraz od 2004 r. jest prokurentem samoistnym 

„Agroimpex - Krzepice” Sp. z o.o. Od 2004 r. Do dnia dzisiejszego Maciej Magnowski prowadzi działalność 

gospodarczą pod firmą „Agrotrade - Consulting” Maciej Magnowski. 

Andrzej Borla posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Tytuł magistra uzyskał na Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu. Andrzej Borla prowadzi od 1992 r. własną działalność gospodarczą w 

dziedzinie informatyki. 

Lupoli Pasquale posiada wykształcenie wyższe techniczne. Od 1990 r. do 1992 r. pełnił obowiązki 
handlowca w „Gimar Casalinghi” S r. L., od 1993 r. do 1994 r. zajmował stanowisko handlowca w 

„Daniele” S.r.L., zaś od 1994 r. do 1996 r. był agentem handlowym. Od 1997 r. do 2002 r. kierował 

administracją w „Bella Blu Italia” S.r.L., spółką działająca w branży obuwniczej. Ponadto w latach 2002 - 
2004 był współwłaścicielem „M.P. Studio” S.r.L., od 2004 r. do 2005 r. w „S.G.M.” S.r.L. (branża 

obuwnicza) pełnił obowiązki Dyrektora Produkcji. Dodatkowo pełnił funkcję członka zarządu w podmiocie 

„M.P. STUDIO” S.R.L.; Calzatrificio Via Marinaro, 68 Casandrino Napoli, 

 


