
MIROSŁAW ROGUSKI 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

imię i nazwisko: Mirosław Roguski 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 11.08.2020 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Pan Mirosław Roguski posiada wykształcenie wyższe Jest absolwentem Uniwersytetu Łodzkiego, Wydział 

Filozoficzno – Historyczny. Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Polityki Naukowej i 

Szkolnictwa Wyższego. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w 

Warszawie, specjalizacja – ubezpieczenia. W roku 2002 zdał egzamin na kandydatów na członków rad 

nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończył również szkolenie „Zarządzanie Nowoczesnym 

Bankiem” na J.L. Kellogg Graduate School of Management Northwerstern University w Chicago (USA)..    

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

znaczenie dla emitenta. 

Pan Mirosław Roguski nie prowadzi działalności mającej 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. 

Pan Mirosław Roguski w okresie od II 2002 do XII 2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Totalizatora 

Sportowego. 

5. Pan Mirosław Roguski: 

 nie  pełnił  w  okresie  ostatnich  5  lat  funkcji  osób  nadzorujących  lub zarządzających w 

podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości; 

 nie  figuruje  w  Rejestrze  Dłużników  Niewypłacalnych,  prowadzonym  na podstawie Ustawy o 

KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 

 nie  został  pozbawiony  przez  sąd  prawa  prowadzenia  działalności gospodarczej  na  własny  

rachunek  lub  pełnienia  funkcji  członka  rady nadzorczej,  reprezentanta  lub  pełnomocnika  w  

spółce  handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie 

został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII  Kodeksu  Karnego  oraz  art.  587,  590  i 591 Kodeksu Spółek 

Handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 



 w  okresie  ostatnich  2  lat  nie  toczyło  się  ani  nie  zostało  zakończone postępowanie cywilne, 

karne, administracyjne lub karne skarbowe, wobec niego, którego wynik postępowania ma lub może 

mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 


