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Życiorys zawodowy Członka Zarządu zgodnie z zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO 

 

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

Małgorzata Puterko, Członek Zarządu ABAK S.A., powołana na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 lipca 
2021 r. na czteroletnią kadencję upływającą 1 sierpnia 2025 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pani Małgorzata Puterko jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse  
i bankowość (specjalizacja: rachunkowość i auditing). Posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę  
z zakresu podatków i księgowości oraz finansów i rachunkowości. Z emitentem aktywnie związana od 2013 r.  

• Członek Rady Nadzorczej ABAK S.A. od 05.11.2013 do 28.07.2020 r.  
• Dyrektor wrocławskiego oddziału ABAK S.A. od 2014 r. do 06.2019 r. 
• Członek Zarządu Finesti Sp. z o.o. od 26.11.2019 r. 
• Członek Zarządu ABAK S.A. od 1.08.2020 r. 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Większościowy udziałowiec PROFESCAPITAL Sp. z o.o., większościowego akcjonariusza 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 

• Wspólnik PROFESCAPITAL Sp. z o.o. od 20.11.2002 r. do chwili obecnej.  
• Członek Zarządu Finesti Sp. z o.o. (spółki zależnej od emitenta) od 26.11.2019 r. do chwili obecnej. 
• Członek Zarządu ABAK S.A. od 1.08.2020 r. do chwili obecnej. 

5. Informacje 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 

Pani Małgorzata Puterko nie była 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. Pani Małgorzata Puterko 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 

Pani Małgorzata Puterko nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego w podmiotach,  
w których miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja. 
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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 Małgorzata Puterko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani 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 

Pani Małgorzata Puterko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


