
 

 

Fabian Siemiatowski – Członek Zarządu 

  

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

  

Fabian Siemiatowski – Członek Zarządu, kadencja do 2025 r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego za 2025 rok. 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
  

Wykształcenie:  

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, Master of Business 
Administration (Executive MBA) uzyskany w Wielkopolskiej Szkole Biznesu we współpracy z The 
Nottingham Trend University. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu, na kierunku Finansów i Rachunkowości.  

Doświadczenie zawodowe: 

Ekspert ds. innowacji w ramach projektu Innovation Coach realizowanego przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów 
Badawczych Unii Europejskiej – od 2019 roku do chwili obecnej, 

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w 
ramach POIR – od 2018 roku do chwili obecnej, 

Członek zespołu zarządzającego projektem dofinansowanym z Funduszy Europejskich, pn. „ApCoR 
(Apollo Combine Research) – multiplatformowy panel badawczy” w spółce Public Profits sp. z o.o. – 
w latach 2017 – 2018, 

Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej BBI Development S.A. – od 2013 roku do chwili obecnej, 

Własna działalność gospodarcza – od 2013 roku do chwili obecnej, 

Public Profits Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej od 2011 roku, Wspólnik od 2013 roku, 

KWK sp. z o.o. – Wspólnik w latach 2015-2020, Członek Zarządu w latach 2013-2019, 

BB Investment SA – Członek Zarządu w latach 2011-2015 

BBI Zeneris S.A. (obecnie MDI Energia S.A.) – Członek Rady Nadzorczej w latach 2011 – 2013, 

Sygnity Technology Sp. z o.o. – Prokurent, Dyrektor do spraw Finansowych, Członek Zarządu w latach 
2008 – 2010,  



Sygnity S.A. – Starszy Konsultant w Biurze Nadzoru i Wsparcia Realizacji w latach 2006 – 2008, 

Sygnity S.A. (dawniej Emax S.A.) – Specjalista w Biurze Controllingu w latach 2002-2006. 

  

c. wskazanie działalności wykonywanej 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 

  

Public Profits sp. z o.o. – Wspólnik (aktualnie), Członek Rady Nadzorczej ( aktualnie), 

Brainbox Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – Wspólnik w 
latach 2016-2018, 

KWK sp. z o.o. (podmiot wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego w 2020 r.) − Wspólnik w latach 
2015-2020, Członek Zarządu w latach 2013-2019, 

SMG Ventures sp. z o. o. (działalność zawieszona) − Członek Rady Nadzorczej . 

 


