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Raport bieżący nr 17/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku 

Powołanie nowych Członków Zarządu MLP Group S.A. na trwającą kadencję 

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki 
powołała Panią Monikę Dobosz do Zarządu Spółki trwającej kadencji. Pani Monika Dobosz pełni 
funkcję Członka Zarządu Spółki. Pani Monika Dobosz posiada ponad 20-letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie finansów i rachunkowości, z czego 14 lat w sektorze nieruchomości. Do MLP 
Group dołączyła w 2009 r. jako kierownik działu sprawozdawczości finansowej. W 2014 roku została 
powołana na stanowisko Dyrektora Finansowego. W tej roli jest odpowiedzialna za sprawozdawczość 
finansową, zarządzanie procesem budżetowania dla grupy kapitałowej i spółek zależnych, 
aranżowanie nowych źródeł finansowania dla inwestycji Grupy oraz nadzór nad zespołami 
księgowości, kontrolingu i sprawozdawczości. Przed MLP Group pracowała w Fadesa Polnord Polska 
Sp. z o.o., Parker Hannifin Sp. z o.o., jako Zastępca Głównego Księgowego.  Jest absolwentką 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Bankowość oraz Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie na kierunku Sprawozdawczość Finansowa. 

Zgodnie z oświadczeniami Pani Moniki Dobosz, nie prowadzi ona poza przedsiębiorstwem Spółki 
działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 26 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią 
Agnieszkę Góźdź do Zarządu Spółki trwającej kadencji. Pani Agnieszka Gódź pełni funkcję Członka 
Zarządu Spółki. Agnieszka Góźdź jest odpowiedzialna za komercjalizację parków i pozyskiwanie 
nowych gruntów w Polsce. Wspiera również wejście MLP Group na nowe rynki w Europie i rozwój 
firmy. Do zespołu MLP Group dołączyła siedem lat temu. Posiada 16 letnie doświadczenie na rynku 
powierzchni magazynowych. Przed dołączeniem do MLP Group pracowała jako ekspert dla 
wiodących firm doradczych z branży nieruchomości, między innymi: Cushman & Wakefield, CA IMMO 
Real Estate Management Poland, AXI IMMO GROUP, King Sturge. Jest absolwentką Prywatnej 
Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z 
zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi na Politechnice Warszawskiej.  

Zgodnie z oświadczeniami Pani Agnieszki Góźdź, nie prowadzi ona poza przedsiębiorstwem Spółki 
działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

Podstawa prawna: 

§5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
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uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 


