
ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 
Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 
powołana 
 
imię i nazwisko: Magda Narczewska 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 13 czerwca 2020 roku 
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Absolwentka Indiana State University (USA) na wydziale Zarządzania, posiada dyplom MBA 
z koncentracją w Finansach z tej samej uczelni. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial 
Analyst). W Grupie IQ Partners od 2010 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora 
Inwestycyjnego w Ventures Hub sp. z o.o. Przed przyłączeniem się do Grupy IQ Partners, 
pracowała jako Konsultant Biznesowy w Business Engagement Center (BEC) na Indiana State 
University (ISU) w USA. Wykładała również na uniwersytecie stanowym (Indiana State 
University) na wydziale Zarządzania. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
2011 – do dnia dzisiejszego – Ventures Hub Sp. z o.o. – Dyrektor Inwestycyjny – nadzór nad 
procesem inwestycyjnym, począwszy od weryfikacji potencjału projektów inwestycyjnych 
poprzez analizę rynku, modelowanie finansowe, wyceny DCF, strategię operacyjną, 
negocjacje udziałowe, zakładanie nowych spółek. Współpraca z pomysłodawcami na etapach 
oceny pomysłów, selekcji i inkubacji projektów, wejść kapitałowych. Udział w Komitecie 
Inwestycyjnym inkubatora. Nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi (analiza 
bieżących sprawozdań finansowych, sytuacji rynkowej, udział w radach nadzorczych, 
opracowywanie strategii wyjścia, negocjacje wyjść z inwestycji). Okresowe wyceny portfela 
inwestycyjnego inkubatora. 
2010 – 2011 – Ventures Hub Sp. z o.o. – Ekspert – poszukiwanie nowych projektów 
inwestycyjnych, udział w przygotowaniu i rozwoju organizacyjnym i biznesowym nowych 
projektów inwestycyjnych, w tym: wyceny DCF, analiza rynku, ocena innowacyjności, 
przygotowywanie budżetów i biznes planów  nowych spółek, budowanie strategii, analiza 
bieżących sprawozdań finansowych nowo powstałych spółek, zarządzanie projektami, itp. 
Przygotowywanie dokumentacji dla Komitetu Inwestycyjnego. 
2007 – 2009– Business Engagement Center, Indiana State University– Business Consultant 
– świadczenie usług dla przedsiębiorstw, włączając: rozwój i analiza planów biznesowych i 
finansowych, doradztwo w zakresie uzyskiwania kapitału, marketingu, strategii, etc.; 
zarządzanie projektami konsultacyjnymi prowadzonymi przez profesorów i studentów 
uniwersytetu na rzecz partnerów biznesowych. Kierowanie projektami Centrum (warsztaty, 
seminaria, prezentacje marketingowe). Ewaluacja przedsiębiorstw kandydujących do 
uczestnictwa w programie inwestycyjnym Centrum i udzielanie rekomendacji Komitetowi 
Inwestycyjnemu. 
2008–Scott College of Business, Indiana State University – Wykładowca – przygotowywanie 
i prowadzenie zajęć z przedmiotu Principles of Management ze studentami trzeciego roku na 
uniwersytecie. 
 
 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, 
gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 
 
Pani Magda Narczewska nie prowadzi działalności mającej 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 
 
ThinkGroup S.A. z siedzibą w Łodzi – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej, 
ABC Media Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy – Członek Rady Nadzorczej, do chwili 
obecnej, 
GETINFO S.A. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej, 
Awiemto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej, 
BCS Software S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej, 
aStory S.A. z siedzibą w Warszawie – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, do chwili obecnej, 
Chinese2know.com sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, do 
chwili obecnej, 
UNIT4 Teta BI Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, do 
chwili obecnej, 
ProperGroup S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej. 
 

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 pięciu lat 
osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Magda Narczewska nie została skazana za przestępstwo 
oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Magda Narczewska nie otrzymała sądowego 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 funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pani Magda Narczewska pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego. 
 

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 
 
Pani Magda Narczewska 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. 
 



Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
 
Pani Magda Narczewska 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". 
 


