
Robert Mrówka - życiorys 

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

Robert Mrówka, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu przez ZWZA 
sprawozdania finansowego za 2021 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe:  

1997-2000 – Studia Licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku finanse i 
rachunkowość o specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. 

2000-2002 – Studia Uzupełniające Magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na wydziale zarządzania o specjalności rachunkowość i finanse 
przedsiębiorstw. 

2007.01.19 – wpisany na listę Doradców podatkowych pod nr: 10620. 

2007.02.27 – wpisany na listę biegłych sądowych w dziedzinie: podatki, o specjalności: podatki i 
rachunkowość, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. 

Przebieg kariery zawodowej: 

2000-2006 – Energetyka Poznańska Zakład Oświetlenia Drogowego Sp. z o.o. (obecnie: Enea Oświetlenie 
Sp. z o.o.); zatrudniony na stanowisku: zastępca głównego księgowego. 
2006 – BDO Polska Sp. z o.o.; zatrudniony na stanowisku: asystent Doradcy podatkowego. 
2000 – własna działalność gospodarcza – Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości 
Dominus, w ramach której zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi 
księgowej, a także doradztwa podatkowego, zasadniczo w obszarach projektowania szczególnych 
rozwiązań organizacyjnych podmiotów gospodarczych w aspekcie regulacji podatkowych oraz 
prowadzenia sporów sądowo-administracyjnych. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta, 

Nie dotyczy. 

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, 

1)      Dominus Grupa Doradcza Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2014.05.20 – nadal) 
b)      Prezes Zarządu (2014.05.20 – nadal) 
2)      M14M Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2018.10.19 – nadal) [pośrednio poprzez udziały w spółce z pkt 1] 
b)      Prezes Zarządu (2019.03.28 – nadal) 
3)      Amado Project Management Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2017.10.14 – nadal) [pośrednio poprzez udziały w spółce z pkt 1] 
b)      Prezes Zarządu (2017.10.14 – nadal) 
 



4)      Koprex Consulting Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2019.03.25 – nadal) [pośrednio poprzez udziały w spółce z pkt 1] 
b)      Prezes Zarządu (2019.11.28 – nadal) 
5)      Leadprotector Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2017.10.14 – nadal) [pośrednio poprzez udziały w spółce z pkt 1] 
b)      Prezes Zarządu (2017.10.14 – nadal) 
6)      Ninox-System Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2017.10.14 – nadal) [pośrednio poprzez udziały w spółce z pkt 1] 
b)      Prezes Zarządu (2017.10.14 – nadal) 
7)      Inwestycje Zachód Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2017.10.14 – nadal) [pośrednio poprzez udziały w spółce z pkt 1] 
b)      Prezes Zarządu (2017.05.30 – 2020.06.05) 
8)      Gęś Pocztowa Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2017.10.14 – nadal) [pośrednio poprzez udziały w spółce z pkt 1] 
b)      Prezes Zarządu (2017.10.14 – 2019.11.01) 
9)      Factorio Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2016.04.25 – 2018.11.22) 
b)      Prezes Zarządu (2016.04.25 – 2018.11.22) 
10)  GRG Food Trading Sp. z o.o. 
a)      wspólnik (2018.10.27 – 2018.11.06) [pośrednio poprzez udziały w spółce z pkt 1] 
b)      Prezes Zarządu (2018.10.27 – 2018.11.06) 
 

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, 

Nie dotyczy. 

g) informację, 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) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

Nie dotyczy. 

 

 


