
Iwona Nowak: 

 Niezależny Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A., w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW” powołana na kadencję kończącą się w 2017 r. 

 Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego. 

 Obecnie zatrudniona w Premium Distribution Sp. z o.o. jako doradca w regionie północnym, środkowym i 

wschodnim. Wcześniej związana zawodowo z Joico, ALFAPARF GROUP oraz Wella Polska sp. z o.o.  

 Według najlepszej wiedzy Spółki, jak wynika z informacji przekazanych od Pani Iwony Nowak, nie zachodzą 

wobec niej okoliczności wskazane w §10 pkt 20 lit. c - h Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu.  

 

Piotr Góralewski:  

 Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. powołany na kadencję kończącą się w 2017 r. 

 Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Biologii. 

 Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora w ALTUS TFI S.A., gdzie odpowiada za tworzenie i obsługę 

funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych. 

 Wcześniej związany zawodowo między innymi z PZU Asset Management S.A., Towarzystwem Funduszy 

Inwestycyjnych PZU S.A.,VIS-Inwestycje S.A., NFI Management Sp. z o.o. oraz Bankowym Domem Maklerskim 

PKO BP S.A. 

 Sprawowane przez pana Piotr Góralewskiego w ciągu ostatnich lat funkcje w organach zarządzających lub 

nadzorczych spółek: 

 od sierpnia 2015 r. MEC Piła S.A., członek rady nadzorczej, 

 od czerwca 2012 r. PKP PLK S.A., członek rady nadzorczej, 

 od czerwca 2011 r. do czerwca 2015 r. CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.), członek rady 

nadzorczej, 

 od kwietnia 2011 r. do czerwca 2014 r. Drukpak S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.  

 Według najlepszej wiedzy Spółki, jak wynika z informacji przekazanych od Pana Piotra Góralewskiego, nie 

zachodzą wobec niego okoliczności wskazane w §10 pkt 20 lit. c oraz e – h Załącznika nr 1 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu.  

 

Maciej Wejman: 

 Niezależny Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A., w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW” powołany na kadencję kończącą się w 2017 r. 

 Doktor nauk ekonomicznych, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego. 

 Prezes Zarządu Merkury Invest sp. z o.o. (spółki grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego sp. z o.o.) – od 

2014 r., związany także zawodowo z Totalizatorem Sportowym sp. z o.o., w którym sprawuje obecnie funkcję 

Dyrektora departamentu rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego oraz informacji finansowej. 

 Sprawowane przez pana Macieja Wejmana w ciągu ostatnich lat funkcje w organach zarządzających lub 

nadzorczych spółek: 

 od 2014 r. Merkury Invest Sp. z o.o., Prezes Zarządu, 

 od 2011 r. do 2013 r. Bell Arte Sp. z o.o., członek Zarządu ds. finansowych, 

 Według najlepszej wiedzy Spółki, jak wynika z informacji przekazanych od Pana Macieja Wejmana, nie 

zachodzą wobec niego okoliczności wskazane w §10 pkt 20 lit. c oraz e – h Załącznika nr 1 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu.  

 

 


