
Życiorys zawodowy Pani Beaty Turlejskiej 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

imię i nazwisko: Beata Turlejska 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: wrzesień 2023  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

         Magister ekonomii w dziedzinie finansów, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i        

marketingu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Fundusz   

Leonarto to zamknięty wehikuł inwestycyjny zbudowany z udziałów w 18. wyselekcjonowanych 

spółkach technologicznych (telemedycyna, biologia molekularna, biotechnologia, nanotechnologia, 

przemysł kosmiczny, HrTech, FinTech, AI + deep learning, sense and avoid, Unmanned Aerial Vehicle). 

Przebieg kariery zawodowej: - grudzień 2017 - obecnie: Leonarto VC - Partner Zarządzający - luty 

2014 - grudzień 2017 - J. Walter Thompson Group Poland - CEO - czerwiec 2008 – Styczeń 2014 - 

Adv.pl / Lemon Sky - CEO - maj 2000 - Czerwiec 2008 - Dem'a Promotion Polska - Client Service 

Director 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

----- 

 

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: 

Beata Turlejska-Zduńczyk - Członek Rady Nadzorczej Beata Turlejska - Partner Zarządzający w 

Funduszu Leonarto. Odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. 

 

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 Pani Beata Turlejska nie 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Beata Turlejska nie otrzymała sądowego zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

za przestępstwo oszustwa. 

 

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: 

 ---- 

  

g) Informacje, 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: 

 

Pani Beata Turlejska nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym: 

 

Pani Beata Turlejska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


