
a) Imię, nazwisko  

zajmowane stanowisko lub funkcje 

pełnione w ramach emitenta  

termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana. 

MARCIN OSTROWSKI  
 

Nie dotyczy 
 
Zamknięcie roku obrotowego 2018  

b) Opis kwalifikacji  i  doświadczenia 
zawodowego. 

 
Wykształcenie: 

 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Executive MBA 

– 2015 rok 
 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, magisterskie 

Zarządzanie i  marketing – 2003 rok 
 Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie licencjonowana 

przez Thames Halley University of London, l icencjat 

Zarządzanie Finanami  – 2000 rok 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 08.2015-05.2016 Skarbiec Holding SA (Skarbiec TFI SA) – 

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej  

 10.2010-07.2015 Xelion Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. – 

Kierownik Zespołu Sprzedaży 
 04.2008-07.2010 Bank Zachodni WBK SA – Departament 

Bankowości Prywatnej – Menadżer Bankowości Prywatnej  
 06.2007-03.2008 Fortis Bank Polska SA – Departament 

Bankowości Prywatnej – Starszy Doradca Klienta Bankowości 
Prywatnej 

 10.2003-05.2007 PKO Bank Polski SA – Departament 

Bankowości Prywatnej – Z-ca Dyrektora Departamentu, 
Naczelnik Wydziału Sprzedaży, Menadżer Sprzedaży 

 04.1999-09.2003 PKO Bank Polski SA – Bankowy Dom 

Maklerski – Zespół Marketingu  
 07.1997-03.1999 Biuro Maklerskie Powszechnego Banku 

Kredytowego SA w Warszawie – Zespół rynku pierwotnego 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej  
przez daną osobę poza emitentem, 
gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta. 

Nie dotyczy 
 
 

d) 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. 

Nie dotyczy 

 

e) 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 

Nie dotyczy 

 



handlowego. 

f) 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. 

Nie dotyczy 
 

g) Informacja, 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. 

Nie dotyczy 
 

h) Informacja, czy dana osoba figuruje 
w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Nie dotyczy 
 

 


