
FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

Pani IWONA ADRIANA SUŁEK – Członek Rady Nadzorczej  APANET S.A. 
 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

IWONA SUŁEK, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 29 czerwca 2018 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Finansista z ponad 15-letnim doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej i corporate finance, w 

szczególności w obszarze pozyskania finansowania, restrukturyzacji, zarządzania portfelami 

wierzytelności nieregularnych w sektorze instytucji finansowych, sektora publicznego i eCommerce. 

Pracowała m.in. na stanowisku Dyrektora w KPMG (2010-2011), najpierw w obszarze Corporate 

Finance, sekcja Sektora Publicznego i PPP, a następnie M&A w sekcji Instytucji Finansowych i 

Sektora Telekomunikacyjnego oraz jako Członek Zarządu ds. finansów i ryzyka w spółce 

windykacyjnej Ultimo S.A. (2006-2007). Karierę zawodową rozpoczynała w mBanku (BRE) S.A. na 

stanowisku dealer’a korporacyjnego w Departamencie Skarbu. Następnie, jako analityk i dyrektor 

inwestycyjny pracowała w Londynie i w Warszawie, w obszarze private equity dla funduszu Everest 

Capital (1998-2001), min. nadzorując w Polsce prywatyzację firm portfelowych 3 portfeli NFI oraz w 

CitiHandlowy, gdzie jako  Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych (2002-2006) zarządzała 

relacjami banku i ryzykiem kredytowym największych polskich instytucji finansowych, a następnie 

także sektora publicznego. Od kilku lat związana z grupą Querton Capital Partners gdzie jako członek 

zarządu, a obecnie doradca inwestycyjny realizuje projekty doradcze z zakresu restrukturyzacji, 

sekurytyzacji portfeli wierzytelności niepracujących, pozyskania finansowania  pod projekty 

inwestycyjne i M&A. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu na kierunku Finanse i 

Bankowość oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu corporate i structure finance, zarzadzania ryzykiem 

kredytowym.  Mówi biegle po angielsku i komunikatywnie po niemiecku.  

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 
 

Pani Iwona Sułek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć 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 

 

 Querton Dom Maklerski S.A. – członek zarządu ( do 2015) 

 Querton Capital Partner Sp. z o.o. – członek zarządu (do 2015) 

 Edugroup Sp. z o.o. – członek zarządu, wspólnik (nadal) 

 Custom Boat Sp. z o.o. – wspólnik (nadal) 

 

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 Pani Iwona Sułek nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono wobec niej 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Iwona Sułek pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) 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 

 

Pani Iwona Sułek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

Pani Iwona Sułek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

 


