
ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA 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: Michał Nagłowski 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak  

Termin upływu kadencji: 2020 rok 

   

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

 

Michał Nagłowski jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 

(poprzednio Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego). 

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w firmie doradczej KPMG w której przez 5 lat 

zajmował się audytem, wyceną przedsiębiorstw oraz doradztwem dla firm z sektora 

finansowego. Później kontynuował w Ernst&Young wykonując przez rok podobny zakres 

obowiązków. Od 2005 do 2016 roku związany z Deutsche Bank pełniąc funkcje 

kierownicze w Polsce i Singapurze, wspierając bankowość detaliczną oraz private wealth 

management. Założyciel Singa-Pol Pte. Ltd. spółki zajmującej się promowaniem polskich 

firm w regionie Azji Południowo-Wschodniej.  

 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta   

   

Pan Michał Nagłowski 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  

 



SINGA-POL PTE. LTD. – Prezes Zarządu oraz udziałowiec, do 

chwili obecnej,  

SINGA-POL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, do 31 stycznia 2017, udziałowiec do chwili 

obecnej 

 

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 Pan Michał Nagłowski nie został skazany za przestępstwo 

oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Nagłowski nie otrzymał 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   

 

Nie dotyczy 

   

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 

 

Pan Michał Nagłowski 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   

   

Pan Michał Nagłowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

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

 

 

Podstawa prawna: par. 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect". 

 

 


