KRZYSZTOF ROGALIŃSKI
Członek Rady Nadzorczej Analiz Online S.A.

Poniżej przedstawiam życiorys zawodowy zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, który zawiera:

a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji,
na jaką dana osoba została powołana,
KRZYSZTOF ROGALIŃSKI
Członek Rady Nadzorczej spółki Analizy Online S.A.
Termin upływu kadencji 27 czerwca 2024r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Pan Krzysztof Rogaliński jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz
Studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Krzysztof Rogaliński był
menedżerem średniego i wyższego szczebla zarządzania w firmach z branż FMCG, Gas and OIL,
Telekomunikacyjnych, Informatycznych, Energetycznych z ponad 20 lat doświadczeniem. Był on odpowiedzialny
za wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, procesów restrukturyzujących, wdrożenie nowych rozwiązań
biznesowych czy stworzenie strategii w takich firmach ja, PepsiCo Poland Sp. z o.o., Statoil Polska Sp. z o.o.,
Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., czy Grupa Kapitałowa Energa.
W latach 2008-2013 pracował w Grupie Kapitałowej Energa jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
w Energa S.A., Prezes Zarządu Spółki Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o., Wiceprezes i Prezes Zarządu Energa –
Obrót S.A.
W latach 2013-2015 był Prezesem Spółki Forever Entertainment S.A. a w latach 2015-2016 pełnił funkcję
Wiceprezesa Zarządu Spółki Eopka24 Sp. z o.o. od września 2016r. do grudnia 2018r. pełnił funkcję Dyrektora
Zarządzającego w Spółce Siled Sp. z o.o. Od stycznia 2019 jest Prezesem Zarządu – Dyrektorem Generalnym w
spółce Reva-Siled Sp. z o.o. W latach 2014-2019 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A.
Od 2014r. jest również Członkiem Rady Nadzorczej w Aiton Caldwell S.A.
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,
- Epoka Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (funkcja sprawowana w 2016r.);
- Reva-Siled Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik – nadal;
- Aiton Caldwell S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nadal;
- Analizy Online S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (funkcja sprawowana do 04.2019r.).

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,
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Rogaliński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego.
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,
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu,
w którym Pan Krzysztof Rogaliński pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

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,
Pan Krzysztof Rogaliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjne osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Krzysztof Rogaliński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1977 roku o Krajowym rejestrze Sądowym.

