
a) imię, nazwisko, zajmowane 
stanowisko lub funkcje pełnione w 
ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana,  

Dariusz Tenderenda, Przewodniczący Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Termin upływu 
kadencji: 28 czerwca 2016 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego,  

 

Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł 
MBA nadany przez University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył 
również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez 
Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania 
organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. Posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw w tym w 
zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW) i niepublicznym, 
emisji obligacji oraz transakcji fuzji i przejęć. 

Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla 
przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital, wcześniej był dyrektorem w 
BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), ekspertem corporate finance w Domu 
Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), menedżerem w BIG Finance - obecnie 
Millennium TFI (Grupa Banku Millennium), analitykiem kredytowym w BWR Real Bank 
(Grupa Deutsche Bank). 
 
Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A.   

c) wskazanie działalności 
wykonywanej przez daną osobę 
poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta,  

Nie prowadzi innej działalności gospodarczej, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta 

d) wskazanie wszystkich spółek 
prawa handlowego, w których, w 
okresie co najmniej ostatnich trzech 
lat, dana osoba była członkiem 
organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal 
pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem,  

Aplisens S.A.: członek Rady Nadzorczej (2013 - obecnie) 

Dom Maklerski Navigator S.A.: członek Zarządu (2008 – 2013)  

 

e) informacje na temat 
prawomocnych wyroków, na mocy 
których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich 
pięciu lat oraz wskazanie, czy w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu 
lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek 
organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego,  

Nie dotyczy 

f) szczegóły wszystkich przypadków 
upadłości, zarządu komisarycznego 
lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu 
do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub 

Nie dotyczy 



nadzorczego,  

g) informację, czy dana osoba 
prowadzi działalność, która jest 
konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej,  

Nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 
jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek organu. 

 

h) informację, czy dana osoba 
figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym;  

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

 

 

 


