ENIE ZAWODOWE

RAFAŁ ROSZKOWSKI
ADWOKAT, PARTNER w GKR Legał
Specjalizuje się w sprawach związanych z obrotem gospodarczym.
AbsoLwent UW, Wydział Prawa i Administracji. W swojej ponad 20-letniej
karierze z sukcesem reprezentował Klientów, głównie międzynarodowe
koncerny lub ich przedstawicielstwa w Polsce, w licznych postępowaniach
toczących się zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami
arbitrażowymi.
Doradza klientom w sprawach ochrony dóbr osobistych oraz naruszeń praw
autorskich. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu transakcji M&A oraz
spraw korporacyjnych spółek. Wspiera klientów w sprawach dotyczących
prawa nowych technologii i Internetu.
W przeszłości pełnił m.in. funkcję dyrektora prawnego w wiodącej
międzynarodowej firmie FMCG działającej w PoLsce. Od wielu Lat zasiada w
radach nadzorczych spółek z branży energetycznej, finansowej, IT oraz
produkcji przemysłowej, w tym także w spółkach publicznych.
Obecnie członek Rad Nadzorczych:
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
PKO Towarzystwio Ubezpieczeń S.A.
EFIGENCE SA.
ONICO S.A.
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z 0.0.
Autor publikacji z zakresu prawa handlowego oraz postępowania cywiLnego.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 r.

ZGODA NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Rafał Roszkowski, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie w
skład Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej z siedzibę w Warszawie,
zarejestrowanej pod numerem KRS 0000503222 („Spółka").
Równocześnie oświadczam, że
1. nie zachodzę w stosunku do mojej osoby przeszkody uniemożliwiajęce pełnienie
funkcji członka rady nadzorczej, o których mowa w art. 18 ksh;
2. nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie
wymienionej w art. 380 §1 ksh;
3. jestem osobę niekaranę;
4. nie nałożono na mnie sankcji administracyjnych;
5. nie sę wobec mnie prowadzone jakiekolwiek postępowania sędowe, które mogę
mieć negatywny wpływ na moję reputację.
Do niniejszej zgody załęczam swój życiorys w wersii skróconej oraz zaświadczenie o
niekaralności.

Rafał Roszkowski
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MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Nazwa i adres podmiotu kierującego
zapytanie oraz numer urządzenia
służącego do automatycznego
odbioru informacji
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BIURO INFORMACYJNE
KR' 'OWEGO REJESTRU KARNEGO|

Data wystawienia

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE**'
Numer PESEL

1. Nazwisko rodowe

numer paszportu albo innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość***'

t0SZXOU>i LU
IU

2. Nazwisko (w tym przybrane)
3. Imiona

Sr.1.0.5.^.

4. Imię ojca ....U^CO.\.„ecy.
7*7 n<J
6. Data urodzenia

...5. Imię matki.

r.

8. Miejsce urodzenia ....L^..^.^.^.Q..(s?..A
10. Miejsce zaauesrirania JLx£&SJ^!^A

7. Nazwisko rodowe matki
9. Obywatelstwo

AD! ]J.H
o A- C

f ,Q..S>..V

i....V^A:

Lk

11. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie

po.

£AW

JUAD^£.^.q.

12. Rodzaj danych , które mają być przedmiotem informacji o osobie:****)

Kartoteka karna

• 2. Kartoteka nieletnich

• 3. Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym
13. Zakres danych, które mająbyć przedmiotem informacji o osobie

Dnia

U, 12. 2021

<17<

W KARTOTECE KARNEJ

PODREFE

Joaftna Mossakowska

KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

*'
Jeżeli zapytanie podlega opłacie i jest ona wnoszona znakami opłaty sądowej.
**'
Dane osobowe należy podać na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
***' Należy wypełnić w przypadku, gdy zapytanie dotyczy osoby nieposiadającej numeru PESEL.
RPUI /713665/2021
****' W punkcie 12 należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
Data:2021-12-29
Pouczenie
Uzyskanie bez uprawnienia informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia
wolności do lat 2 (art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym).

