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Życiorysy zawodowe kandydatów na członków Rady Nadzorczej HORTICO S.A.
Urszula Bender
Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. W roku 2001 zdała końcowe egzaminy w ramach ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants). Uczestniczyła w wielu kursach zawodowych,
takich jak „Zaawansowane techniki budżetowania”, „Metodyka Project Management”, „Zarządzanie
projektami w organizacji”. W latach 1993-2002 pracowała w firmie BESTFOODS (obecnie UNILEVER),
gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie finansów oraz wdrażania systemów
informatycznych. W latach 2002-2004 pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w BRAU UNION
Polska Sp. z o.o. W latach 2004-2008 związana była z grupą BZWBK w spółkach Asset Managemnt i
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, gdzie odpowiadała za obszar rachunkowości zarządczej.
Od 2008 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej HORTICO S.A. (06.2008-07.2016 jako członek Rady
Nadzorczej, 07.2016-06.2017 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej).
Anna Chmura
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia
doktoranckie w Instytucie Molekularnej Fizjologii Roślin Maxa-Plancka w Poczdamie. Od 2012 r. pełni
funkcję Kierownika Biura Zarządzania Laboratoriami i Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR1 we
Wrocławskim Centrum Badań EIT+. W latach 2010-2012 Redaktor prowadzący i merytoryczny
Wydawnictwa medyczno-farmaceutycznego MedPharm Polska. Uczestniczka licznych kursów
zawodowych, m.in. „Program rozwoju kompetencji menedżerskich Top ManaGear, w tym
przywództwo sytuacyjne SLII”, „Relacje z mediami”, „Kurs rozwoju osobowości i pracy w zespole”,
„Efektywność pracownika zapewnieniem jakości”, „Techniki komunikacji i negocjacji”, „Przyszli
menedżerowie”.
Funkcję Członka Rady Nadzorczej HORTICO S.A. pełni od 2016 r.
Łukasz Kononowicz
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w doradztwie w zakresie finansów, controllingu, wyceny przedsiębiorstw,
formułowania i wdrażania strategii oraz zarządzania procesami biznesowymi. W latach 1995-2008
pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, w latach 1997-2001 specjalista, a następnie manager w Departamencie
Rynków Kapitałowych BZ WBK SA. W latach 2001-2004 starszy konsultant w IDS Scheer Polska, w
latach 2006-2008 starszy konsultant w Balanced Scorecard Collaborative GmbH, od 2008 roku
konsultant i partner w StratEx Sp. z o.o.
Funkcję Członka Rady Nadzorczej HORTICO S.A. pełni od 2008 r.
Tomasz Magiera
Posiada wykształcenie wyższe. Od początku kariery zawodowej związany z bankowością. Obecnie
zajmuje stanowisko Managera Zespołu Doradców Klienta Korporacyjnego w ING Banku Śląskim.
Funkcję Członka Rady Nadzorczej HORTICO S.A. pełni od 2008 r.
Marcin Matuszczak
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji,
kierunek: prawo. Uczestnik wielu kursów i szkoleń o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym.
Specjalizuje się w problematyce prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Posiada również wiedzę i

doświadczenie w zakresie analizy finansowej podmiotów gospodarczych oraz teoretycznych i
praktycznych zagadnień związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Od 1993 r. związany z
różnymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym także jako członek organów zarządzających i
nadzorczych oraz szef wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz zespołów projektowych. W
szczególności w latach 1993–1995 oraz 1996–2007 pracownik Banku Zachodniego WBK S.A.
(Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A). W pozostałym okresie współpracował przede wszystkim z
podmiotami prowadzącymi działalność maklerską oraz zajmującymi się profesjonalnym
inwestowaniem na rynku kapitałowym. W trakcie kariery zawodowej był odpowiedzialny m.in. za
organizację i prowadzenie terminowych transakcji finansowych na rynku akcji. Uczestniczył również
w organizacji licznych transakcji M&A oraz transakcji typu LBO/MBO. Członek zespołów w dużych
projektach prywatyzacyjnych, m.in. KGHM S.A., Impexmetal S.A., PKN Orlen S.A. oraz licznych
ofertach publicznych spółek prywatnych. Odpowiedzialny również w wielu projektach za kwestie
prawne związane z działalnością na rynku kapitałowym.
Funkcję Członka Rady Nadzorczej HORTICO S.A. pełni od 2014 r.

