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1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Dominik Poszywała 

Członek Rady Nadzorczej 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

WYKSZTAŁCENIE 

2010-2013 

 

 

2004-2008 

 

 

1999-2004  

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w 

Skierniewicach, Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych, kierunek 

Ogrodnictwo, tytuł Magister Inżynier. 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i 

Architektury Krajobrazu. 

 

Technikum Ogrodnicze w Skierniewicach W Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 im 

Generała Berlinga, tytuł Technik Ogrodnictwa. 

 

DOŚWIADCZENIE 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – dalej  

Black Pearl S.A. – Prezes Zarządu  

 Zarzadzanie oraz kontrola finansów codziennej działalności 
operacyjnej firmy. 

 Tworzenie strategii funkcjonowania firmy. 

 Komunikacja firmy w systemach EBI i ESPI  

 Podejmowanie kluczowych decyzji dla realizacji strategii firmy. 

 Kontrola finansowa – dbałość o zapewnienie odpowiedniego 
poziomu kapitału obrotowego.  

 Współpraca ze strategicznymi partnerami.  

 Rozwój technologii blockchain.  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

2010-2016 

 

 

 

 

 

Argo Natural Sp. z o.o. - Prezes. 

      Zarzadzanie oraz kontrola finansów codziennej działalności 
operacyjnej firmy. 

      Tworzenie strategii funkcjonowania firmy. 

      Podejmowanie kluczowych decyzji dla realizacji strategii firmy. 

      Kontrola finansowa – dbałość o zapewnienie odpowiedniego 
poziomu kapitału obrotowego poprzez współpracę z wierzycielami jak 
banki, leasingodawcy, dostawcy towarów i usług. 

      Stały kontakt z klientami. 
Green Go Sp. z o.o. - Prezes 

      Zarzadzanie oraz kontrola finansów codziennej działalności 
operacyjnej firmy. 

      Tworzenie strategii funkcjonowania firmy. 

      Podejmowanie kluczowych decyzji dla realizacji strategii firmy. 

      Kontrola finansowa – dbałość o zapewnienie odpowiedniego 
poziomu kapitału obrotowego poprzez współpracę z wierzycielami jak 
banki, leasingodawcy, dostawcy towarów i usług. 

      Pozyskiwanie  zagranicznych kontrahentów.   
 

Fundacja Zielone Jabłuszko - Wiceprezes 

      Współtworzenie i wdrażanie strategii Fundacji. 

    Bieżące zarządzanie i rozwijanie działalności Fundacji 

   Budowanie i utrzymywanie relacji z instytucjami i ekspertami 
współpracującymi z Fundacją.  

   Zarządzanie działalnością Fundacji poprzez ścisłą współpracę z 
zespołem oraz zewnętrznymi interesariuszami.  

 Zarządzanie budżetem i finansami Fundacji    

 Reprezentowanie Fundacji na wydarzeniach wewnętrznych i 
zewnętrznych, kontakt z mediami.  

 
Natural Crop Poland Sp. z o.o. – Kierownik do spraw rozwoju i sprzedaży: 

 Zarzadzanie sprzedażą produktów.  

Opracowywanie strategii sprzedażowej. 

Kontakt ze strategicznymi klientami. 

   Raportowanie wykonania planu sprzedaży. 

Zarządzanie podległymi kadrami.  

   Współpraca z jednostkami naukowymi we wspólnych pracach 
badawczych. 

 

 

Główny Urząd Statystyczny  
 

  

 

           



3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy        

        działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 „Nie dotyczy” 

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: 

          Argo Natural Sp. z o.o. - Prezes. 
          Green Go Sp. z o.o. - Prezes 
 

5. Informacja 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: 

 „Nie dotyczy'' 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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: 

 „Nie dotyczy” 

7. 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'' 

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Rejestrze Sądowym: 

,,Nie dotyczy'' 

 

 


