
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: Iwona Rogowska 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 30.06.2020 r. 

 

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Pani Iwona Rogowska posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej. Absolwentka 

Finansów i Bankowości na Politechnice Radomskiej (2001). Ukończyła studia podyplomowe z 

zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WBS w Poznaniu (2005) oraz liczne kursy 

menadżerskie i sprzedażowe organizowane przez Integra Consulting Poland Sp. z o.o. (2007-2008); 

kurs Analityka Giełdowego, organizowanego przez Gazetę Parkiet (2012); Kurs dla kandydatów na 

Członków Rad Nadzorczych organizowany przez Europejską Grupę Doradczą (2017).  

 

Doświadczenie zdobywała w różnych obszarach organizacji, na stanowiskach samodzielnych i jako 

szef zespołu. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach z zakresu bankowości inwestycyjnej, 

restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz projektach start-up. Posiada bogate doświadczenie w 

transakcjach na rynku kapitałowym, przede wszystkim w emisjach akcji i obligacji korporacyjnych. 

 

Przebieg pracy zawodowej: 

 

 od 02.06.2017– Prezes Zarządu - BGK Development Sp. z o.o. w Warszawie , 

 od 26.04.2017 – Prezes Zarządu Centuria Group S.A., 

 od czerwca 2015 – 24.04.2017 – Prezes Zarządu Sanguis Capital Sp. z o.o. w Poznaniu, 

 od czerwiec 2015 – 24.04.2017 – Prezes Zarządu Equity Masters Sp. z o.o. w Poznaniu, 

 od sierpnia 2015 – 24.04.2017 – Członek Zarządu w Fabryka Czystości Sp. z o.o. w 

Lublinie, 

 od grudnia 2014 – listopad 2016 – Prokurent samoistny w Energoz Sp. z o.o. w 

Warszawie, 

 od listopada 2016 – nadal - Prezes Zarządu  w Aelius Sp. z o.o. w Poznaniu 

 od marca 2014-  lipiec 2014 – Wiceprezes Zarządu w Aelius Sp. z o.o. w Poznaniu, 

 od lipiec 2014 – 24.04.2017 Prezes Zarządu w Aelius Sp. z o.o., Spółka zarządzająca 

Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ENIGMA FIZ AN. 



 od luty 2014 – 24.04.2017 Wiceprezes Zarządu w Arionn Investment Sp. z o.o. w 

Poznaniu, Spółka zarządzająca Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ARIONN FIZ 

AN. 

 od 2013– 2014 - Giełdowy Dom Maklerski Sp. z.o.o. w Warszawie – Dyrektor ds. 

Sprzedaży 

 od 2012-2013 - W Investments S.A. w Warszawie – Regionalny Menadżer ds. Sprzedaży 

 od 2010-2012 – Dom Maklerski Amerbrokers S.A. – POK Poznań 

 od 2006-2012 – Neobank/Wiekopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, kolejno na 

stanowiskach: Młodszy Referent, Referent, Starszy Referent, Inspektor oraz od 2007 

roku Z-ca Dyrektora Oddziału Private Bankingu w Poznaniu. 

 od 2004-2006 – Marpol Top-Secret w Poznaniu – Księgowa/Specjalista Działu Kadr i 

Rekrutacji, 

 2004 – ZPCH Domeks Poznań – Specjalista ds. Kadr, 

 2003 – Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. w Poznaniu – Specjalista ds. Kadr i 

Szkoleń, 

 od 1999 – 2002 – AM Technika S.A. w Sobowie – Asystent Zarządu. 

 

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

Pan 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, 

 

nazwa Spółki: BGK Development Sp. z o.o. w Warszawie 

funkcja: Prezes Zarządu (do chwili obecnej) 

 

nazwa Spółki: Centuria Group S.A., 

funkcja: Prezes Zarządu (do chwili obecnej)  

 

nazwa Spółki: VARSAV VR S.A., 

funkcja: Członek Rady Nadzorczej (do chwili obecnej)  

 

nazwa Spółki: Aelius Sp. z o.o.  

funkcja: wspólnik/Prezes Zarządu  

 

nazwa Spółki: Arionn Investment Sp. z o.o.  

funkcja: Wiceprezes Zarządu Sp. z o.o.  



 

nazwa Spółki: Fabryka Czystości Sp. z o.o.  

funkcja: Członek Zarządu  

 

nazwa Spółki: Sangius Capital Sp. z o.o.  

funkcja: Prezes Zarządu  

 

nazwa Spółki: Equity Masters Sp. z o.o.  

funkcja: Prezes Zarządu   

 

nazwa Spółki: Giełdowy Dom Maklerski Sp. z o.o.  

funkcja: wspólnik – udziały zostały umorzone w sierpniu 2014r.  

 

nazwa Spółki: Presto S.A.  

funkcja: Członek Rady Nadzorczej  

 

nazwa Spółki: Minox S.A.  

funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

 

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 Pani Iwona Rogowska nie została skazana za przestępstwo 

oszustwa. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Iwona Rogowska 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 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu, w którym Pani Iwona Rogowska pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 

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, 

 

Pani Iwona Rogowska 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/Pani nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

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

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

NewConnect". 


