
Życiorys zawodowy 
 

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

 
imię i nazwisko: Dominik Drozdowski 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:  
termin upływu kadencji: 12.11.2022 r. 
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Wykształcenie i kwalifikacji: 
1993–1997 Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Warszawie.  

Wydział Ekonomii, kierunek Finanse i rachunkowość – tytuł magistra 
 
Manager i przedsiębiorca z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych 
korporacjach i polskich przedsiębiorstwach, związanym z rynkiem kapitałowym, zarządzaniem i 
rozwojem biznesu. Doświadczenie z branżach: rynek kapitałowy i usługi finansowe, 
telekomunikacja, sprzedaż detaliczna, doradztwo finansowe, budownictwo. 
Umiejętności: zarządzanie, rozwój biznesu, start-upy, finansowanie długoterminowe, rynki 
kapitałowe, finansowanie strukturyzowane, PPP, IPO, sekurytyzacja, M&A, modelowanie 
finansowe i planowanie, restrukturyzacja, telekomunikacja. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
2011 – 2016   HAWE S.A. (Dyrektor Zarządzający) 
2014 – 2015   Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 
2002 – obecnie  Drozdowski Trade &Finance Dominik Drozdowski (własna działalność 

gospodarcza)  
1998 – 2002  Raiffeisen Bank Polska S.A. (Departament Operacji Kapitałowych oraz 

Treasury) 
1996 – 1997   Citibank (Poland) S.A. (Departament Zarządzania Ryzykiem) 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Dominik Drozdowski nie prowadzi działalności poza Emitentem 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, 

 
Zarząd 
HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Wiceprezes Zarządu) - 2016 – obecnie; 
Incendo Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) - 2016 – obecnie; 
Świętokrzyskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) - 2016 – obecnie; 
Podlaskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) - 2016 – obecnie; 
Galileo Advisory & Finance Sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu) - 2002 – obecnie; 
Galileo Advisory Sp. z o.o. (Prezes Zarządu) - 2006 – obecnie; 
Fundacja Rozwoju Sekurytyzacji (Prezes Zarządu) - 2003 – 2007; 
 
Rada Nadzorcza 



DREWEX S.A. (Członek Rady Nadzorczej) - 2018 – obecnie’ 
Mediatel S.A. (Członek Rady Nadzorczej) - 2014 – 2015; 
Telepin S.A. (Członek Rady Nadzorczej) - 2013 – 2015; 
Elterix S.A. (Członek Rady Nadzorczej) - 2013 – 2015; 
HAWE Telekom Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) - 2011 – 2016; 
HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) - 2011 – 2015. 
 
5. 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, 

 
Pan Dominik Drozdowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 
 
6. 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, 

 
Zarząd HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji, w okresie pełnienia przeze mnie funkcji 
członka Rady Nadzorczej (2011 – 2016), złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. 3 
marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o otwarciu postępowania 
sanacyjnego HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji. 
Od dnia 17 marca 2019 r. zostałem powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu HAWE 
Telekom w restrukturyzacji. Zarząd nad masą sanacyjną, w skład której wchodzi 
przedsiębiorstw spółki sprawuje obecnie Wiesław Ostrowski – Zarządca Masy Sanacyjnej HAWE 
Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji.  
 
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, 

 
Pan Dominik Drozdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Onico S.A z 
siedzibą w Warszawie, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 
członek 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; 

 
Pan Dominik Drozdowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


