
Pan Serge Telle  
Członek Rady Nadzorczej  
 

Urodzony 5  maja 1955 r. 
Ojciec 4 dzieci  

Narodowość: Francuska 

Lokalizacja: Francja/Monako 

Języki: 

 Francuski  (język ojczysty) 

 Angielski (biegły) 

 Włoski                 (średniozaawansowany)  

 

Stanowiska rządowe  
styczeń 2016-wrzesień 2020 - rząd Księstwa Monako  

Ministre d'Etat (premier) 

2013–2015: Delegacja międzyministerialna ds. regionu Morza Śródziemnego, Francja. 

Delegat międzyresortowy 

2007-2008: Prywatne biuro Bernarda Kouchnera, Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich, 

 Francja, Zastępca szefa personelu

1997-2002: Prywatne biuro Lionela Jospina, premiera Francji. 

Doradca dyplomatyczny, odpowiedzialny za Afrykę i Bliski Wschód 

1988-1992: Prywatne biuro Bernarda Kouchnera, sekretarza stanu ds. działalności humanitarnej, 

Francja. Doradca dyplomatyczny  

 

Kariera dyplomatyczna 
2008-2012: Ambasador Francji do spraw euro-śródziemnomorskich. 

2002-2007: Ambasador Francji w Monako. 

1993-1997: Szef Departamentu Koordynacji Spraw Humanitarnych Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Genewa. 

1992-1993: oddelegowany do Foreign and Commonwealth Office, odpowiedzialny za sprawy 

bałkańskie, Londyn. 

1984-1988: Dyplomata w Stałym Przedstawicielstwie Francji przy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, Nowy Jork. 

1982-1984: Dyplomata w Ambasadzie Francji w Dar-es-Salam (Tanzania). 

 

Edukacja 
1981: Ukończył Institut National des Sciences Politiques ("Sciences Po Paris"), Paryż. 

1980: Absolwent Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paryż  (antropologia i języki 

afrykańskie). 

1980: Tytuł magistra (DEA) w zakresie  Prawo europejskie, Uniwersytet Paris II Panthéon-Assas. 

 

 



 

Doświadczenie zawodowe 
Premier Księstwa Monako, pan Telle posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach politycznych 

i rządowych. Służył jako bliski doradca francuskich przywódców wysokiego szczebla, takich jak 

prezydent Nicolas Sarkozy, premier Lionel Jospin oraz minister spraw europejskich i zagranicznych 

Bernard Kouchner.  

W ciągu tych lat rozwinął rzadkie umiejętności prowadzenia negocjacji obejmujących zarówno 

kwestie polityczne, dyplomatyczne jak i ekonomiczne. Musiał również zarządzać zespołami z bardzo 

różnych środowisk. 

Przez prawie czterdzieści lat był również dyplomatą wysokiego szczebla, specjalizującym się w 

sprawach wielostronnych oraz w kwestiach dotyczących basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego 

Wschodu i Afryki. Afryki. Pan Telle posiada rozległą wiedzę na temat przywódców i rządów tych 

krajów. 

 

Umiejętności: 
 Dobra znajomość międzynarodowej społeczności biznesowej. 

 Dobra znajomość francuskich organów politycznych i administracyjnych. 

 Duże doświadczenie w negocjacjach międzynarodowych i biznesowych. 

 Duża wiedza na temat krajów śródziemnomorskich i afrykańskich, podmiotów rządowych i 

biznesowych. 

 

Mandat Członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A. Pana Serge’a Telle wygaśnie 

najpóźniej z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za rok 2022. 
Według złożonego oświadczenia Pan  Serge Telle: 
 nie został  skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997r.,Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 
587, art. 590 I w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.), 
nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej 
wymienionymi przepisami prawa, 

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r., Nr 168, poz.1186 z późn. zm.), 

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych. 

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 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, 

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 


