
 
Życiorys zawodowy Iwona Rogowska - Członek 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: Iwona Rogowska 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy 
termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2017 rok 
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Od 13 lat w branży finansowej, posiada doświadczenie m.in. jako Zastępca Dyrektora Oddziału 
Private Banking’u, Dyrektora sprzedaży w Domu Maklerskim i Menadżera Regionalnego ds. 
Sprzedaży. Absolwentka Finansów i Bankowości na Politechnice Radomskiej. Ukończyła studia 
podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Poznaniu. Uczestniczyła w 
kilkudziesięciu projektach z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz restrukturyzacji 
przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w transakcjach na rynku kapitałowym, w tym 
przede wszystkim w emisjach akcji i obligacji korporacyjnych. Dysponuje praktycznymi 
umiejętnościami prowadzenia obsługi kadrowej i księgowej jednostek. Interesuje się tematyką 
rozwoju osobistego oraz coaching’u, stąd w jej życiorysie różnorodne kursy dotyczące m.in. 
technik sprzedaży, inwestycji, bankowości i rynku kapitałowego oraz kurs Analityka Giełdowego. 
Obecnie realizuje projekt typu Venture Capital spółki znajdującej się w początkowej fazie 
rozwoju z wysokim potencjałem wzrostu z branży usług elektroenergetycznych. 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pani Iwona Rogowska 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, 

 
- Od marca 2014 posiada udziały w Spółce Aelius Sp. z o.o. 
- W okresie os stycznia do sierpnia 2014 r. posiadała udziały w Giełdowym Domu Maklerskim 
Sp. z o.o. (zostały umorzone) AELIUS Sp. z o.o. 
- marzec 2014 do lipiec 2014 - Wiceprezes Zarządu 
Od lica 2014 – Prezes Zarządu Arionn Investment Sp. z o.o. - Od 01.02.2014 – Wiceprezes 
Zarządu 
ENERGOZ Sp. z o.o. 
- Od grudnia 2014 – Prokurent 
 
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 Iwona Rogowska nie została skazana za przestępstwo 
oszustwa. 



 
W okresie ostatnich pięciu lat pani Iwona Rogowska 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 Iwona Rogowska 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 Iwona Rogowska 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 Iwona Rogowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 


