
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

 

Robert Zagożdżon, Członek Rady Nadzorczej Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych 
S.A., powołany w dniu 29 czerwca 2021 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia na trzyletnią kadencję, upływającą 29 czerwca 2024 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 

Wykształcenie:  

 

1989-1995 Uniwersytet Techniczny w Bratyslawie 

 

1989-1995 Politechnika Warszawska 

 
Działalność biznesowa: 
 
1996 – 2009  
Założyciel i główny akcjonariusz firmy Save Max International Inc., zajmującej się 
marketingiem bezpośrednim, działającej w Niemczech, Grecji, Cyprze, Słowenii, 
Chorwacji, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Polsce, Ukrainie, Turcji, Egipcie, USA i 
Kanadzie.  
 
od 2009 roku  
Twórca i akcjonariusz European Energy Center i Energy Supplier No1 a.s., grup firm 
dostarczających energię gospodarstwom domowym i firmom. W jej skład wchodziły 
m.in. Ceske Energeticke Centrum a.s. (Czechy), Energeticke Centrum a.s. w Słowacji, 
Energetikai Kozpont ZMRt. (Węgry), Energetyczne Centrum S.A. (Polska).  
 
od 2010 roku  

Założyciel i beneficjent firm Energia dla Firm S.A., dostarczającej energię i gaz dla 

biznesu i Energetyczne Centrum S.A. dostarczającej energię i gaz dla gospodarstw 
domowych.  
 
od 2013 roku  

Założyciel i akcjonariusz Holdingu Investment Union, inwestującego na rynkach 

finansowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, szczególnie w odnawialne źródła 
energii.  
 
od 2014 roku  
Założyciel Fundacji Terapii i Rozwoju Człowieka i społeczności One Energy – projektów 

mających na celu rozwój i doskonalenie kadr, a także uwalnianie potencjału, który 

drzemie w ludziach. 

 

od 2017 roku 

Założyciel Holdingu Blue Boson, skupiającej swoje działania na nie regulowanych 

rynkach zrównoważonej produkcji i wydajność energii dzięki technologiom odnawialnym 
i regeneracyjnym. 
 



c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta  

 

CEO w grupie Blue Boson i Yellow Boson o globalnym zasiegu 

 

d) 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  

 

Energia dla Firm SA – członek rady nadzorczej byly 

Energetyczne Centrum SA – członek rady nadzorczej były 

Investment Union Ltd – czlonek zarządu aktualnie 

Polski Fundusz Innowacji SA – czlonek zarzadu aktualnie 

Polski Holding Energetyczny SA – czlonek zarzadu aktualnie 

Cogen Energy SA – czlonek zarzadu aktualnie 

Energy Fund ASI zoo – czlonek zarzadu aktualnie 

Fundusz Ziemski zoo – czlonek zarzadu aktualnie 

Blue Boson Ltd – czlonek zarządu aktualnie 

Blue Boson SA – czlonek zarządu aktualnie 

Blue Boson SE – czlonek zarządu aktualnie 

Yellow Boson Ltd – czlonek zarządu aktualnie 

 

e) 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  

 

Nie dotyczy  

 

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  

 

W 2018, roku 3 miesiace po wrogim przejeciu moich firm Energia dla Firm SA i 

Energetyczne Centrum SA przez TFI Copernicus zostały one poddane upadłości. 

Przed rokiem czasu objałem funkcje prezesa zarządu w Polskim Funduszu Innowacji 

SA   i oddalem go do restrukturyzacji ze względu na niemozliwosc dotrzymywania swoich 

zobowian. 

 

g) informacja, 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  

 

Nie dotyczy  

 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym  

 

Nie mam takiej świadomości 

 

         Robert Zagożdżon 
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