
 

 

 

 ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ  

 

a) imię, nazwisko,  

Natalia Agnieszka Gołębiowska 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Posiada prawie dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich, 
funkcjonowania rynku kapitałowego oraz corporate governance. Swoje doświadczenie 
zdobywała w spółkach z branży IT oraz mediowej takich jak: SMT Software, iAlbatros Poland, 
IAlbatros Group, Satis GPS, a także w kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie 
korporacyjnym. 
Obecnie na stanowisku Corporate Governance Managera sprawuje nadzór właścicielski nad 
ponad 10 spółkami, w tym nad spółkami publicznymi notowanymi na rynku NewConnect oraz 
na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Do jej największych sukcesów należy organizacja buy backów na łączną kwotę 185 mln zł (w 
tym, w trybie wezwania oraz w trybie oferty publicznej) oraz udział w procesie due dilligence  
w transakcji sprzedaży spółki za kwotę opiewającą na prawie 200 mln zł. 
Absolwenta Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych 
Uniwersytetu SWPS, oraz studiów podyplomowy w zakresie Prawa Spółek na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła liczne szkolenia dotyczące przepisów 
prawa związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych.  
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy. 

d) 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 

10.2019 – nadal, Satis Group S.A., Członek Rady Nadzorczej 

06.2020 – nadal, Devo Energy S.A., Członek Rady Nadzorczej, 

06.2020 – nadal, New Tech Venture S.A., Członek Rady Nadzorczej, 

06.2020 – nadal, Bioerg SA, Członek Rady Nadzorczej, 

12.2022 – nadal, AQT Water S.A., Członek Rady Nadzorczej. 

 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie 
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Nie dotyczy. 



 

 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 

Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie, która przeszła przyspieszone postępowanie 
restruktryzacyjne zakończone postanowieniem sądu ws. przyjęcia układu wierzycieli z 
10.03.2020 r. 

g) 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 

Nie dotyczy. 

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

Nie figuruje. 


