
Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej LZMO S.A. 

 

Dariusz Janus – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Dariusz Janus jest absolwentem Humboldt Universitaet zu Berlin (1995), Institut Francoise de Gestion  

w Warszawie (1995) oraz studio podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (w zakresie rachunkowości 

finansowej i zarządczej w 1997 oraz w zakresie analizy ekonomicznej i teorii inwestycji  

w 1999). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. 

jako Analityk akcji (1995-1997) oraz w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A., jako Analityk akcji i obligacji 

(1997-1999), a następnie w PZU Życie S.A., jako Naczelnik Wydziału Analiz a następnie Dyrektor Biura 

Inwestycji (1999-2001). W tym okresie zdobył głębokie szerokie doświadczenie związane z procesami 

ekonomicznymi, finansowymi oraz inwestycyjnymi, a także z problematyką zarządzania aktywami  

i pasywami orazz problematyką zarządzania ryzykiem. Zajmował się także waluacją spółek notowanych na 

giełdzie oraz podejmował decyzje inwestycyjne a następnie kreował politykę inwestycyjną, zarówno 

dotyczącą akcji jak i obligacji a także dopasowania aktywów do charakteru i terminu zapadalności 

zobowiązań. Po okresie związania z rynkiem publicznym rozpoczął pracę na rynku niepublicznym, m.in.  

w 7 NFI SA oraz Aurora Investments sp. z o.o., nadzorując procesy inwestycyjne i dezinwesytycyjne, 

związane ze sprzedażą posiadanych aktywów (2001-2007). Od 2008 r. związany jest z rynkiem venture 

capital. W okresie tym zasiadał w zarządach i radach nadzorczych m.in. spółek związanych z IndygoTech 

Minerals S.A., takich jak: Baltic Ceramics Investments SA, LZMO SA, Industry Technologies S.A.Pan Dariusz 

Janus jest założycielem IndygoTech Minerals S.A. oraz autorem i głównym wykonawcą długoterminowej 

strategii IndygoTech Minerals S.A. polegającej na budowie (green field) grupy innowacyjnych spółek 

technologicznych skupionych wokół zaawansowanych przemysłowych technologii przetwarzania 

surowców mineralnych, nieobecnych w Polsce i Europie. Działania te mają pionierski charakter na polskim 

rynku a ich celem jest zbudowanie pierwszego w Polsce holdingu wysokich technologii ceramicznych  

i mineralnych. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

1995 – 1997 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. analityk 

akcji; 

1997 – 1999    Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., analityk akcji i obligacji; 

1999 – 2001     PZU Życie S.A., Naczelnik Wydziału Analiz; Dyrektor Biura 

Inwestycji; 

2001 – 2003    7 NFI S.A., Dyrektor inwestycyjny, Członek Zarządu; 

2003 – 2005    Aurora Investments sp. z o.o., Prezes Zarządu; Członek Zarządu; 

2003 – 2007    Sondaż Plus sp. z o.o., Prezes Zarządu; 

2003 – 2007    Magura Park sp. z o.o., Prezes Zarządu; 

2007 – 2008    IndygoTech Minerals S.A., Wiceprezes Zarządu; 

2007 – 2009    LZMO sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu; 

2008 – 2009    Totmes Connect S.A., Prezes Zarządu; 

2008 – obecnie    IndygoTech Minerals S.A., Prezes Zarządu. 

 



Uczestnictwo w Radach Nadzorczych: 

2010 – obecnie   Sunshine Garden S.A.;  

2010 – obecnie   Industry Technologies S.A.;  

2010 – obecnie   Baltic Ceramics S.A.;  

2010 – obecnie   Home Ceramics S.A.;  

2010 – obecnie   LZMO S.A.;  

2010 – obecnie   Baltic Ceramics Investments S.A.  

2014 - obecnie   Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Dariusz Janus: 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które 

w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których 

wprowadzono zarząd komisaryczny, 

 nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz 

o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 

Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, 

 nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, karne, 

administracyjne i karno-skarbowe, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. 

 

Pani Małgorzata Sławińska – Członek Rady Nadzorczej 

Pani Małgorzata Sławińska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia licencjackie w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie (rok ukończenia 1994) oraz uzupełniające studia magisterskie w OLYMPUS Szkoła 

Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie (rok ukończenia 2004). 

Doświadczenie zawodowe: 

 2002 – obecnie    SKALAR Sp. z o.o., Główny Księgowy 

Prezes Zarządu; 

 2004 – 2006    Lusatia Sp. z o.o., Prezes Zarządu; 

 1995-1998     Concorde Investissement S.A., Główny księgowy; 

 1990-1995    Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, 

Zastępca głównego księgowego. 



Uczestnictwo w Radach Nadzorczych: 

 2010 – obecnie   LZMO S.A. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Małgorzata Sławińska: 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do 

których wprowadzono zarząd komisaryczny, 

 nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o KRS,  

 nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, 

 nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niej postępowania cywilne, karne, 

administracyjne i karno-skarbowe, 

 nie została skazany za przestępstwo oszustwa, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie była za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. 

 


