
Życiorys Zawodowy Pani Marzenny Marii Paszczyk 
 
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na 

jaką dana osoba została powołana. 
Sekretarz Rady Nadzorczej APN Promise S.A.,  
powołana – 6 kwietnia 2021 roku 
upływ kadencji – 5 kwietnia 2026 roku. 
 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Pani Marzenna Paszczyk ukończyła Państwową Szkołę Architektury im. Noakowskiego w Warszawie – Wydział 
architektury. 
 

3) Przebieg pracy zawodowej: 
1968 – 1972 PBEiP Beton-Stal Technik Budowy  wykonawstwo w FSO I IBJ Świerk 
1972 – 1972 Biuro Projektowania i Kompletacji Dostaw PD  
1973 – 1981 Miejskie Biuro Projektów WAR-CENT w Warszawie jako starszy asystent projektanta  
1981 – 2000 Biuro Projektowe Przemysłu Elektronicznego UNITRA-UNIPRO  
1993  - 2008 APN Promise Sp. z o.o. Prezes Zarządu  

 
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. 
od 21.01.2008 - obecnie AP-Technologies  Członek Zarządu, Wspólnik 
od 19.07.2016 - obecnie APN Promise S.A.  Członek Rady Nadzorczej 

 
5) informacje 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) 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  
 

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:  
- nie dotyczy  
Oświadczam równocześnie, że:  
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 
 - nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.;  
- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h. 
- nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach 

konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz 
nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.  

 
Pani Marzenna Paszczyk jest powiązana osobowo z osobą pełniącą funkcję w organach zarządczych Emitenta – z 
Prezesem Zarządu. 
 

 


