
Członek Rady Nadzorczej 

Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. 

 

Dagmara Dąblewska - Członek Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. Wybrany na okres 

3 (słownie: trzy) letniej kadencji. 

 

Wykształcenie: 

Nazwa uczelni                        Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Lata                                        2002-2005r 
Wydział                                   Polonistyki 
Specjalność                            MAGISTER 
 
Nazwa uczelni                        Wyższa Szkoła Menedżerska  w Warszawie 
Lata                                        2008-2013r 
Wydział                                   Prawa 
Specjalność                            MAGISTER 
 
 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z 

opisem przebiegu pracy zawodowej. 

Nazwa instytucji                    Biuro Nieruchomości „ Happy House” w  Warszawie 
Okres pracy                           2007-2014 
Stanowiska                      Współwłaściciel i Dyrektor  
 
 
Nazwa instytucji                    Tranza Sp. z o.o. w Warszawie 
Okres pracy                          2014-2015 
Stanowiska                           Prezes Zarządu 
 
 
Nazwa instytucji                    GAZOPROJEKT S. A. we Wrocławiu 
Okres pracy                          2014-2015 
Stanowiska                           Specjalista ds. prawnych   
 
 
Nazwa instytucji                    Krajowe Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. w  Warszawie 
Okres pracy                          2014 
Stanowiska                           Dyrektor Generalny   
 
 
Nazwa instytucji                    Dagmara Dąblewska Doradztwo Prawne i Finansowe  działalność gosp. 
Okres pracy                          2015-nadal 
Stanowisko                           Właściciel firmy  

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

DORADZTWO PRAWNE I FINANSOWE DAGMARA DĄBLEWSKA 

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. 

Tranza Sp. z o.o. w Warszawie Prezes Zarządu      

 

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. 

BRAK. 

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. 

Informację, 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. 

Informacja o ewentualnym wpisie dot. powołanego członka Rady Nadzorczej w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 

Podstawa prawna: § 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 


