
[Ireneusz Wojciech Dąbrowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej S4E S.A.] 

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  

 

Ireneusz Wojciech Dąbrowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany na okres 3-letniej kadencji 

rozpoczynającej się w dniu 6 lipca 2018 roku.  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Ireneusz Dąbrowski w latach 1976-1979 był programistą systemów operacyjnych w Zakładach Systemów 

Minikomputerowych Era w Warszawie. Następnie w latach 1979-1985 był pracownikiem naukowo-

badawczym Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej specjalizującym się w cyfrowym 

sterowaniu procesami ciągłymi. Od roku 1986 współtwórca i członek Zarządu jednej z pierwszych prywatnych 

firm komputerowych w Polsce - SPTK Comtech i Comtech Sp. z o.o. W roku 1993 rozpoczął pracę w DHI Sp. z 

o.o., która w wyniku zmian właścicielskich poprzez Computer 2000 Polska została przekształcona w roku 1999 

w Tech Data Polska, oddział drugiego co do wielkości światowego dystrybutora sprzętu IT i oprogramowania. 

W latach 1996-2011 pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu polskiego oddziału 

firmy. W latach 1998-2002 i 2008 - 2011 jako Dyrektor Regionalny odpowiadał za obecność i operacje firmy 

Tech Data na rynku Europy Centralnej i Wschodniej, poza tym Członek Europejskiego Zarządu Tech Data, 

której obroty w regionie EMEA w roku 2011 wyniosły ponad 12 mld euro. Od 2011 roku coach, mentor i 

niezależny doradca biznesowy. W roku 2013 był Partnerem i Dyrektorem Sprzedaży w firmie ComCERT SA, w 

pierwszym polskim komercyjnym startup'ie zajmującym się usługami bezpieczeństwa IT, a zwłaszcza 

usługami z dziedziny CERT (Computer Emergency Respons Team). 

W latach 2001 - 2005 Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a w latach 2006-2007 

przewodniczący Rady Izby. Za działalność w Izbie odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Od 2012 roku felietonista magazynu komputerowego CRN. Obecnie pełni również funkcję przewodniczącego 

rady nadzorczej ABC Data S.A., która posiada 81,3% udziałów w S4E S.A.  

Ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również roczną Szkołę Oficerów 

Rezerwy uzyskując stopień podporucznika Wojska Polskiego. 

 

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: 

Ireneusz Wojciech Dąbrowski został powołany na Członka Rady Nadzorczej ABC Data S.A. od 10.04.2015r. 
Od 14.05.2015r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od 30.09.2016r. do nadal pełni 
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABC Data S.A.  

 



e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

Nie dotyczy 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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: 

Nie dotyczy 

 

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: 

Nie dotyczy 

 

h) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie  

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

 

Nie figuruje 


