
 

Pani Katarzyna Fabiś 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Imię i nazwisko: Katarzyna Fabiś 

 

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

 

Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: dzień odbycia walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

 

Biegły rewident, Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku 

Finanse Bankowość. W 2002 roku po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA uzyskała tytuł 

brytyjskiego biegłego rewidenta (Association of Chartered Certified Accountants),  

a w 2009 r. - uprawnienia biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. 

 

Karierę zawodową rozpoczęła w roku 1999 roku w dziale finansowym BZ WBK AIB Asset 

Management. W latach 2005 - 2012 związana z Grant Thornton Poland gdzie  

pełniła funkcję Menadżera w Dziale Audytu. Następnie w latach 2012 - 2015 roku 

pełniła funkcję Dyrektora Audytu i Partnera do kontaktów z siecią TGS w spółce 

audytorskiej 4Audyt.  

 

Od 2017 roku związana z międzynarodową grupą John Deere, gdzie prowadzi centrum 

usług wspólnych w zakresie księgowości dla jednostek i oddziałów John Deere Bank 

działających w Europie oraz pełni funkcję Reprezentanta Przedsiębiorcy 

Zagranicznego w Oddziale w Spółce John Deere Bank S.A. Oddział w Polsce.  

 

Pani Katarzyna Fabiś posiada bogate ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie 

weryfikacji sprawozdawczości finansowej, doradztwa transakcyjnego, w zakresie IPO, 

doradztwa biznesowego, współpracując zarówno z przedsiębiorcami indywidualnymi, 

z krajowymi i międzynarodowymi grupami kapitałowymi, w tym także spółkami z sektora 

finansowego i funduszami inwestycyjnymi oraz spółkami notowanymi na giełdach 

papierów wartościowych.  

 

 

 

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Spółki 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: 

 

Reprezentant Przedsiębiorcy Zagranicznego w Oddziale w Spółce John Deere Bank 

S.A. Oddział w Polsce.  

 

 

5. 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: 

 

Pani Katarzyna Fabiś nie została skazana prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymała sądowego zakazu działania,  

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

 

6. 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: 

 

Nie dotyczy. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 

cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej albo członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Nie dotyczy. 

 

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pani Katarzyna Fabiś nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


