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Oznaczenie sądu rejestrowego  
i numeru, pod którym spółka  
jest zarejestrowana: 
 
Sąd Rejonowy 
dla M. St. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 
nr KRS 0000367556 
 
Wysokość kapitału zakładowego:  
106.263.260,00 zł 
(sto sześć milionów dwieście sześćdziesiąt 
trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) w 
całości opłacona.  
 

 

Mariola Arkuszewska 

 

 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Pani Mariola Arkuszewska została powołana na stanowisko Prokurenta samoistnego 

Nemex S.A.  

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Pani Mariola Arkuszewska posiada szeroką wiedzę praktyczną z zakresu rachunkowości 

finansowej oraz zarządczej, a także sprawozdawczości finansowej. Przez blisko 11 lat 

zdobywała doświadczenie w instytucji finansowej zarządzającej Otwartym Funduszem 

Emerytalnym inwestującym posiadane aktywa na światowych rynkach kapitałowych,  

w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

W latach 1996-2015 pracowała w korporacjach o zasięgu międzynarodowym z udziałem 

kapitału zagranicznego, m.in. w amerykańskim funduszu American International Group 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dziś: Amplico/MetLife), a także Polska 

Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (dziś: Orange Polska S.A.).   

 

Pani Mariola Arkuszewska ukończyła następujące kierunki: 

- Ekonomia w zakresie Rynek Pieniężny i Kapitałowy w Wyższej Szkole Ekonomiczno-

Informatycznej (dziś: Akademia Finansów i Biznesu Vistula) 

- Finanse i Bankowość w Akademii Finansów w Warszawie 

Ponadto ukończyła Studium Informatyczne zdobywając tytuł Technik-Informatyk,  

a także podyplomowe Studia Rachunkowości Finansowej w Świetle Polskich  

i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF) w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie.  

Dodatkowo posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem,  

gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pani Mariola Arkuszewska zasiada w Zarządzie spółki Consald S.A. w organizacji  

z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności wskazanej spółki będzie obejmował m.in. 

przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów 

realizowanych przez Nemex S.A. 



 

 

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: 

 

- Consald S.A. w organizacji – Członek Zarządu – obecnie 
- Financial & Capital Trust S.A. – Członek Zarządu - obecnie 
- FCT Inwestycje Sp. z o.o. – Członek Zarządu – obecnie 
 

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: 

 

Pani Mariola Arkuszewska w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz 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: 

 

Brak. 

 

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 Mariola Arkuszewska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna  

w stosunku do działalności Emitenta oraz 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 Mariola Arkuszewska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym. 

 
 


