
Życiorysy zawodowe osób zarządzających: 

 

I. Prezes Zarządu 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Imię i nazwisko: Michał Duniec 

Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor Działu Analiz 

Termin upływu kadencji: 22 kwietnia 2019 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiował również we Vlekho 

Business School w Brukseli. Niemal od początku kariery zawodowej związany z rynkiem funduszy 

inwestycyjnych, początkowo w Banku Zachodnim WBK oraz Investment Fund Managers, a 

następnie, jako Analityk, Starszy Analityk i Dyrektor Działu Analiz w Analizach Online. Posiada 

doświadczenie w zarządzaniu projektami i kierowaniu zespołem zdobyte w trakcie pracy w 

Analizach Online S.A. Prelegent i trener prowadzący szkolenia dla sieci sprzedaży. Licencjonowany 

makler papierów wartościowych (numer licencji 2868). Ukończył program First Time Manager w I 

CAN Institute (Harvard Business Review). 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Michał Duniec nie prowadzi działalności mającej 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, 

Mellongames S.A., funkcja: Członek Rady Nadzorczej (od marca 2012 roku) 

  

Analizy Online S.A., funkcja: Prokurent (od maja 2012 roku do kwietnia 2014 roku) 

 

Obecnie Pan Michał Duniec jest nadal Członkiem Rady Nadzorczej w Mellongames S.A. 

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, 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Duniec nie został skazany za przestępstwo oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Duniec nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  



 

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 nadzorczego, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu w którym Pan Michał Duniec pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

g) informacje, 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, 

Pan Michał Duniec nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 

Pan Michał Duniec nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

II. Wiceprezes Zarządu 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Imię i nazwisko: Przemysław Szalbierz  

Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor ds. IT 

Termin upływu kadencji: 22 kwietnia 2019 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych na Politechnice Warszawskiej zdobywając 

tytuł magister inżynier. Niemal całą swoją karierę zawodową związał z firmą Analizy Online S.A., w 

której pracuje od momentu jej utworzenia w 2000 roku, początkowo zajmował się projektowaniem 

i programowaniem, a od sierpnia 2008 roku jest Dyrektorem ds. IT odpowiedzialnym za rozwój 

rozwiązań informatycznych spółki. W latach 2008 -2010 był Członkiem Zarządu. Następnie przez 

blisko dwa lata jako Wiceprezes w spółce Fin24.pl (podmiot zależny od Analiz Online) sprawował 

nadzór z ramienia większościowego akcjonariusza. Jest projektantem i współtwórcą większości 

rozwiązań informatycznych spółki, w szczególności rozwiązań w zakresie baz danych, dostawy 



danych i kluczowych produktów, takich jak FundOnline czy Holder. Posiada doświadczenie w 

zakresie zarządzania  projektami informatycznymi. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Przemysław Szalbierz nie prowadzi działalności mającej 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, 

Fin24.pl Sp. z o.o., funkcja: Wiceprezes Zarządu (okres: 01-2011 do 05-2012) 

Analizy Online S.A.,  funkcja: Członek Zarządu (okres: 08-2008 do 12-2010) 

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, 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Przemysław Szalbierz nie został skazany za przestępstwo 

oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Przemysław Szalbierz nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

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 nadzorczego, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu w którym Pan Przemysław Szalbierz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

g) informacje, 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, 

Pan Przemysław Szalbierz nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 



Pan Przemysław Szalbierz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.   

 

III. Wiceprezes Zarządu: 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński,  

Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu, oddelegowany przez Radę Nadzorczą na okres 3 

miesięcy (od dnia 23 kwietnia 2014 roku) 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 23 kwietnia 

2014 roku) 

Termin upływu kadencji Wiceprezesa Zarządu: 22 lipca 2014 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Posiada ponad 20 lat doświadczenia jako manager średniego i wyższego poziomu zarządzania  w 

firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka; zajmował się wdrożeniem 

rozwiązań organizacyjnych w obszarze sprzedaży i obsługi klienta  (m.in. PepsiCo Poland Sp. z o.o., 

Statoil Polska Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);  zajmował się 

ponadto restrukturyzcją i wdrożeniem nowych rozwiązań biznesowych (m.in. Telekomunikacja 

Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);  opracowywał i wdrażał strategię i biznes development 

(m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., Grupa Kapitałowa Energa). 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Krzysztof Rogaliński nie prowadzi działalności mającej 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, 

Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.,  funkcja: Prezes Zarządu 

Energa - Obrót S.A., funkcja: Prezes i Wiceprezes Zarządu 

Słupskie Towarzystwo Koszykówki Sportowa S.A., funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Madman Theory Games, funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

Forever Entertainment S.A., funkcja: Wspólnik (mniej niż 5% udziałów) 



Obecnie Pan Krzysztof Rogaliński pełni wskazane wyżej funkcje w Słupskim Towarzystwie 

Koszykówki Sportowa S.A., Madman Theory Games oraz Forever Entertainment S.A. 

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, 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Rogaliński nie został skazany za przestępstwo 

oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Rogaliński nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

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 nadzorczego, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu w którym Pan Krzysztof Rogaliński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

g) informacje, 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, 

Pan Krzysztof Rogaliński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

Pan Krzysztof Rogaliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


