Warszawa, 25 marca 2019 roku
15/2019
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A.
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Sygnity”) informuje, iż w dniu 25
marca 2019 roku Rada Nadzorcza Sygnity podjęła uchwałę o powołaniu Pani Ingi Jędrzejewskiej w
skład Zarządu Spółki jako Członka Zarządu ds. Finansowych na okres wspólnej kadencji, która
rozpoczyna się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, który zakończył się 30 września 2018 roku, tj. 25 marca 2019
roku.
Informacja nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej Pani Ingi Jędrzejewskiej:
Pani Inga Jędrzejewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej kierunków Finanse i Bankowość
oraz Zarządzanie i Marketing, poza tym jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym i członkiem
ACCA, a także autorem wielu artykułów w prasie branżowej (Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita).
Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Swoją karierę zawodową
budowała przez 9 lat w międzynarodowej firmie Deloitte, a od ponad 7 lat jest związana z Sygnity.
Przez ostatnie lata zarządzała Biurem Finansów Spółki, w tym była kluczowym członkiem zespołu
odpowiedzialnego za proces wynegocjowania pomiędzy Spółką, Sygnity International sp. z o.o. oraz
ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank Polska S.A., obligatariuszami oraz Microsoft Ireland Operations
Ltd. umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej
Sygnity. Od maja 2018 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych jest odpowiedzialna za Pion
Finansowy i Administracyjny Spółki.
Pani Inga Jędrzejewska według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która
jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej.
Pani Inga Jędrzejewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

