
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej 

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

imię i nazwisko: Izabela Depczyk
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 30 grudnia 2016 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pani  Izabela  Depczyk  jest  absolwentką Uniwersytetu  w Edynburgu,  na  którym ukończyła 
studia z zakresu polityki i mediów (studia licencjackie) oraz prawa międzynarodowego (studia 
magisterskie).  Jest  również  absolwentką  prestiżowego  Broadcasting  Journalism  Program  
w New York Film Academy. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując nad projektami 
dla  kilku  znanych  telewizyjnych  kanałów informacyjnych  (TVN24,  TVN CNBC Biznes), 
gazet o profilu biznesowym (Warsaw Business Journal) oraz różnych polskich i zagranicznych 
magazynów kulturalnych i lifestyle'owych (Warsaw Insider, The Art Newspaper, The New 
Contemporary).

W ostatnich  latach  Pani  Izabela  Depczyk  pełniła  funkcję  doradcy  przy  tworzeniu  nowej 
strategii rozwoju dla The Art Newspaper oraz Menadżera ds. Inwestycji w Luksemburskim 
funduszu inwestycyjnym Redline Capital Management, w którym odpowiadała za inwestycje 
w spółki  działające  w segmentach rynku  sztuki,  mediów oraz  e-commerce,  m.in.:  Abbey 
House  Group  S.A,  WIGE Media  AG,  Paddle8  Inc.,  Artnet  AG.  Obecnie  pełni  funkcję 
Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Operacji w Abbey House Group S.A.

Przebieg pracy zawodowej:

06/2014 – obecnie ARTnews LLC – wydawca magazynu ARTnews 
02/2014 – obecnie Abbey House Group S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacji
11/2012 - 12/2013 Redline Capital Management (Luxemburg) - Menadżer ds. Inwestycji 
01/2013 - 12/2013 Viennafair / New Contemporary - Dyrektor ds. Marketingu na Polskę 
04/2013 - 11/2013 Art Newspaper - Doradca ds. Business Development 
03/2012 - 10/2012 Warsaw Insider - redaktor
10/2011 - 10/2012 Warsaw Business Journal - dziennikarz 

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

Pani Izabela Depczyk nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

4. 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,



nazwa spółki: Abbey House Group S.A. 
funkcja/ wspólnik: Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacji

nazwa spółki: Redline Capital Management 
funkcja/ wspólnik: Menadżer ds. Inwestycji

nazwa spółki: Viennafair
funkcja/ wspólnik: Dyrektor ds. Marketingu

5. 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  Pani  Izabela  Depczyk nie  została skazana za przestępstwo 
oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Izabela Depczyk nie otrzymała sądowego zakazu działania  
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. 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 miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja  
podmiotu, w którym Pani Izabela Depczyk pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.

7. 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,

Pani Izabela Depczyk 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.

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

Pani Izabela Depczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa  prawna:  §  3  ust.  2  pkt.  11)  Załącznika  nr  3  Regulaminu  Alternatywnego  Systemu 
Obrotu  "Informacje  bieżące  i  okresowe  przekazywane  w  alternatywnym systemie  obrotu  na 
rynku NewConnect".


