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Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o udzieleniu z dniem 02.01.2009 r. prokury Pani Danucie Kotowskiej.
Pani Danuta Kotowska posiada wykształcenie wy sze ekonomiczne - jest absolwentk Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu na kierunku Organizacja i Zarz dzanie (1984-1989). W latach 1999-2000 uko czyła podyplomowe
studia rachunkowo ci na Politechnice Koszali skiej, a w latach 2002-2003 podyplomowe studium menad erskie
organizowane przez Wy sz Szkoł Przedsi biorczo ci i Zarz dania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie.
Pracowała jako nauczyciel przedmiotów zawodowych: w Zespole Szkół Ekonomicznych w O nie Lubuskim
(1989-1993) i w Zespole Szkół Rolniczych w Słubicach (1993-1996). Od 1997 r. zatrudniona w ksi gowo ci
KPPD-Szczecinek SA kolejno na stanowiskach: samodzielnej ksi gowej (1997-1998), specjalisty ds.
rachunkowo ci skonsolidowanej (1998-2005), kierownika działu rachunkowo ci (2005-2008). Od 10.01.2009 r.
zostało jej powierzone stanowisko głównej ksi gowej Spółki.
Pani Danuta Kotowska nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Danuta Kotowska nie jest wpisana do
rejestru dłu ników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.
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