
 Katarzyna Anna Pawluk Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Wyższe studia prawnicze oraz podyplomowe studia mediatorów sądowych na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku. Menedżerskie doświadczenie zdobyte w przedstawicielstwie korporacji 
finansowej (kierowanie pracą działu sprzedaży ). Koordynator projektów  wspomagających procesy 
sprzedaży i reorganizację jej struktur . Od stycznia 2012 Menedżer Projektu oraz konsultant ds. 
formalno-prawnych przy obsłudze zamówieo publicznych w spółce Sapling sp. z o.o. 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalnośd ́ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta: 

 

 

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  08.2014   do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu w Sapling Innowacje Sp. z o.o.,  

od 10.2013 do dnia dzisiejszego pełni funkcję  Członka Rady Nadzorczej w Sapling S.A.  

 

 

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 Katarzyna Anna Pawluk w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana na mocy 
prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała 
sadowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

 

Pani Katarzyna Anna Pawluk w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta została 
upadłośd,́ zarząd komisaryczny lub likwidacja. 

 

Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd,́ 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 Katarzyna Anna Pawluk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem 
organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

 

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

 

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

 


