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Nowy Członek Zarządu 

Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

Jolanta Krzyżanowska - Członek Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. powołana na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 22 stycznia 2019 roku na okres trzyletniej kadencji. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz 
z opisem przebiegu pracy zawodowej. 

 

Profil zawodowy: 

17-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej i finansowej, 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu Zespołami  

oraz procesami operacyjnymi (wsparcia i obsługi) struktur sprzedażowych. Odpowiedzialność za programy 

rozwojowe i szkolenia, assessment menadżerów sprzedaży, programy motywacyjne, systemy motywacyjne, 

systemy prowizyjne, budżety sprzedażowe, projekty sprzedażowe, utrzymanie i rozwój narzędzi sprzedażowych.  

 

Wykształcenie: 

W trakcie  Uczelnia Łazarskiego 
   Kierunek: MBA Zarządzanie 
 
   Uniwersytet Warszawski 

Kierunek: Zarządzanie potencjałem społecznym firmy 
Tytuł: Magister 

 
 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 

od 12.2016 do 12.2019 AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 
w Warszawie  

  
Stanowisko: Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży 

 
od 11.2015 do 11.2016  Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. 

w Warszawie 
 

Stanowisko: Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży 
 
od 07.2002 do 10.2015  Aegon TU na Życie S.A. / Aegon Services Sp. z o. o. w Warszawie  
 

Stanowisko: Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży przez Sieć Zewnętrzną 
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3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 Nie dotyczy. 

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. 

 Nie dotyczy. 

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. 

Jolanta Krzyżanowska nie została skazana za przestępstwa, oszustwa ani nie otrzymała 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. 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. 

Jolanta Krzyżanowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta. 

 

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

Jolanta Krzyżanowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

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


