
Informacje dotyczące Pana Dariusza Bugajskiego   
  
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Dariusz Bugajski – Wiceprezes Zarządu    
 
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Pan Dariusz Bugajski został delegowany do wykonywania 
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy.  
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  
  
Dariusz Bugajski posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 18-letnie w 
doradztwie strategicznym i transakcyjnym. Zrealizował szereg projektów pozyskiwania i organizowania 
finansowania, transakcji fuzji i przejęć, jak również strategii rozwoju i restrukturyzacji finansowej 
przedsiębiorstw.  
  
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał kierując pracami zespołów doradztwa finansowego w takich 
firmach jak PwC, BRE Corporate Finance, Erste Securities Polska, czy Grant Thornton. Wśród klientów, 
którym doradzał byli zarówno główni gracze na rynkach, korporacje międzynarodowe, fundusze 
inwestycyjne, jak również mniejsze firmy będące w fazie budowania swojej pozycji na rynku.  
  
Od 2011 pracował po stronie dotychczasowych klientów - najpierw jako Dyrektor Generalny Oddziału 
zagranicznego spółki celowej PGNiG SA, odpowiadał za realizację projektu poszukiwania złóż 
węglowodorów w Libii, w tym za wypracowanie strategii działania i przeprowadzenie procesu zmian 
organizacyjnych dostosowując Oddział do kolejnego etapu działalności, a następnie w LOTOS 
Petrobaltic S.A., spółce odpowiedzialnej za działalność poszukiwawczo-wydobywczą w ramach Grupy 
Kapitałowej Grupa LOTOS SA, współuczestniczył w transakcji nabycia pakietu Heimdal w Norwegii, jak 
również nadzorował opracowanie strategii dalszych akwizycji w celu zbudowania optymalnego portfela 
aktywów.  
  
Od kwietnia 2017 pracuje w Polskim Domu Maklerskim S.A. Obecnie na stanowisku Dyrektora 
Departamentu Doradztwa Korporacyjnego. Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek, m.in.: IPO 
DK S.A., Zortrax S.A. czy F1 Pharma sp. z o.o. oraz w zarządach spółek prywatnych o profilu doradczym 
i inwestycyjnym, m.in.: Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. 

  
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta  
  
Brak.  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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   
  



Zortrax S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 2 czerwca  2017 do 30 marca 2018; 

Stockrocket Sp. z o. o. - Prezes Zarządu od 18 października 2017 r. – pełni obecnie; 

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2017 r. – w dniu 6 listopada 
2018 r. delegowany do Zarządu; 

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. – Założyciel, Wiceprezes 
Zarządu i akcjonariusz od 13 listopada 2017 r. – pełni obecnie; 

F1 Pharma Sp. z  o.o. – Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 do 30 marca 2018 i od 10 września 
2018 - pełni obecnie; 

Indygo Tech Minerals S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 30 kwietnia 2018 do 1 czerwca 2018;   

  
e) 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   
Brak.   
  
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   

Brak.   
  
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   

Brak.  
  
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.  


