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Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 22 czerwca 2021 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Spółki, podjęło uchwałę w sprawie powołania 

Pani Zofii Szewczuk na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.  

 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wchodzi w życie z dniem jej 

podjęcia. 

 

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej Mabion S.A. są 

wybierani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. II wspólna kadencja Członków 

Rady Nadzorczej Mabion S.A. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023. 

 

Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i 

zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego 

Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Pani Zofia Szewczuk  

Absolwentka ESCP-EAP Europe i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułami 

magistra finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz magistra zarządzania. 

Ma ponad 12 lat doświadczenia w branży private equity, które pozyskała pracując w 

wiodących funduszach w Polsce i zagranicą. Od 2016 związana jest z Polskim Funduszem 

Rozwoju S.A., gdzie obecnie pełni rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji w 

PFR S.A. oraz Prezesa Zarządu PFR Life Science Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w 

inwestycjach w obszarze biotechnologii i zdrowia. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała 

m.in. w funduszu Mid Europa (2011-2015) oraz 3i (2009-2011). W tym czasie miała 

przyjemność uczestniczyć w wielu transakcjach w sektorach takich jak nowe technologie, 

usługi, produkcja, zdrowie i turystyka. 

Pani Zofia Szewczuk ma bogate doświadczenie właścicielskie i nadzorcze, reprezentując 

stronę inwestora. Jej zaangażowanie wiążę się z regularną współpracą z zarządami spółek w 

ramach wdrażania inicjatyw rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu wyników. 

Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Linowych S.A. i pełni rolę 

obserwatora w spółce HCP. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Zofia Szewczuk nie prowadzi działalności 

konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w 

 



Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym.  

 


