
BEATA TURLEJSKA 
Zajmowane stanowisko Członek Zarządu, delegowany ze składu Rady 

Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji 
Członka Zarządu 

Termin upływu kadencji - w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2022 rok przez ZWZA 

Wykształcenie Wyższe 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

Kierunek: coaching biznesowy 

Studia podyplomowe 2011-2013 

 Kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi 

Studia podyplomowe 2007-2009 

 

Uczelnia im. Łazarskiego w Warszawie 

 

Kierunek: zarządzanie/marketing/finanse 

Studia magisterskie 1997-2002 

Kariera 

Leonarto Funds Managing Partner  

 

Zarządzie funduszem inwestycyjnym z 18 spółkami 

technologicznymi w portfelu inwestycyjnym. 

J. Walter Thompson Group Poland CEO 

Zarządzie grupą spółek tj. JWT Warszawa Sp. z o.o, 

Lemon Sky Sp. z o.o., J. Sp. z o.o. 

Lemon Sky Szef Sprzedaży/CEO 

 

Współzarządzanie firmą oraz bezpośrednia 

odpowiedzialność za obsługę klienta, sprzedaż oraz 

realizację projektów z obszaru marketingu 

cyfrowego 

 

Dem’a Promotion Polska Szef Client Service /Doradca Zarządu 

 

Realizacja wielopłaszczyznowych projektów 

marketingowych oraz logistycznych, zarządzanie 

strukturą terenową firmy. 

 

Pani Beata Turlejska nie wykonuje poza Emitentem działalności, które miałaby istotne znaczenie dla 
Emitenta. 
 

W okresie ostatnich trzech latach Pani Beata Turlejska była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach: 
 
Rada Nadzorcza (obecnie):  

- XTPL SPÓŁKA AKCYJNA  
- EMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
- BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA  
- LEONARTO VC SPÓŁKA AKCYJNA 
- TERRABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
- NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA 

 
Rada Nadzorcza (byłe członkostwo):  



o THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
o ROOMSAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
Zarząd obecne członkostwo 

- Leonarto Management S.à r.l  
 
Zarząd byłe członkostwo: 

- LEONARTO VC SPÓŁKA AKCYJNA 
 
Wspólnik: 

- Pokochaj Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – były wspólnik; 
- Leonarto Management S.à r.l – aktualny wspólnik 
- Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – były wspólnik 
- GreenLanes Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – aktualny wspólnik. 

 

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. 

Pani Beata Turlejska nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji.  
 

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. 

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

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

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


