
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: Rafał Roszkowski 
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: 
Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  
 
Doświadczenie zawodowe: 
Pan Rafał Roszkowski specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnych uwzględnieniem 
prawa handlowego oraz prawa autorskiego i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w 
prowadzeniu transakcji oraz spraw korporacyjnych spółek.  
W swojej dotychczasowej karierze pełnił funkcję Dyrektora Prawnego w międzynarodowej 
firmie FMCG działającej w Polsce. Od wielu lat jest członkiem rad nadzorczych spółek z branży 
energetycznej, zbrojeniowej oraz IT. Jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w 
Warszawie. 
Reprezentował klientów w licznych postępowaniach spornych dotyczących spraw 
gospodarczych, w tym z zakresu praw własności intelektualnej, praw autorskich oraz 
odpowiedzialności za produkt. Doradza przedsiębiorcom w bieżącej działalności gospodarczej, 
szczególnie w zakresie spraw korporacyjnych oraz umów. 
Jest autorem publikacji z zakresu prawa handlowego i postępowania cywilnego. 
 
2011 – 2016   HAWE S.A. (Dyrektor Zarządzający) 
2014 – 2015   Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Rafał Roszkowski 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, 

 
Rada Nadzorcza 
MESKO S.A. – Członek Rady Nadzorczej - Nadal pełni funkcję; 
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej - Nadal 
pełni funkcję; 
EFIGENCE S.A. - Członek Rady Nadzorczej - Nadal pełni funkcję; 
PRO-LOG S.A. (notowana na NewConnect) - Członek Rady Nadzorczej - Nadal pełni funkcję; 
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  - Członek Rady Nadzorczej - Nadal pełni funkcję; 
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Członek Rady Nadzorczej - Nadal pełni funkcję. 
 
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 Rafał Roszkowski 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, 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny  lub  likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Rafał Roszkowski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 
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 Rafał Roszkowski 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 Rafał Roszkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 


