JOANNA BRAULIŃSKA – WÓJCIK
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2004, uzyskała tytuł
zawodowy: magister prawa. W swojej karierze zawodowej zaangażowana w dziedzinach prawa
cywilnego, gospodarczego oraz handlowego. Doświadczenie w sprawach związanych z szeroko
rozumianym doradztwem biznesowym oraz profesjonalną obsługą prawną. Współpraca z
inwestorami zagranicznymi, obsługa transakcji handlowych, pomoc prawna w prowadzonych przez
podmioty projektach, nadzór nad inwestycjami, przeprowadzanie analiz, strategii biznesowych,
wdrażanie różnego rodzaju procedur i standardów organizacyjnych wychodzących naprzeciw
potrzebom rynku finansowego oraz pozwalających na dostosowanie kierowanych przez siebie
przedsiębiorstw do nowoczesnych standardów działania.
Doświadczenie zawodowe:
2015.08.07 – obecnie

R&G INWESTYCJE Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

2015.02.01 – obecnie

POLTRANSGAZ Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds.
Rozwoju

2006.09.05 – obecnie

POLNAFTRANS Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;

2006.07.31 – obecnie

ERA INTERNATIONAL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2004.01.27 - 2006.09.15

HEAT ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o. – Członek Zarządu;

2013.08.20 - 2015.01.31

ENERGOPOL SERWIS Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Rozwoju;

2013.08.19 - 2006.03.01

ANNACOND ENTERPRISES Sp. z o.o. – Prawnik;

2005.02.28 - 2002.09.02

COBRA METAL POLSKA Sp. z o.o. – Prawnik;

W latach 2015 – 2018 Joanna Braulińska- Wójcik zasiadała w Radach Nadzorczych następujących
spółek: Egesa Grupa Energetyczna S.A., Energorozwój S.A., LARQ S.A., Enter Air S.A.
W latach 2009 – 2014 Joanna Braulińska- Wójcik zasiadała w Radach Nadzorczych następujących
spółek: Annacond Enterprises Sp. z o.o., Egesa Grupa Energetyczna S.A., Energorozwój S.A., CAM
Media SA.
Joanna Braulińska - Wójcik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Joanna
Braulińska - Wójcik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Joanna Braulińska - Wójcik pełniła funkcję
członka organów, a także w których była osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do
Pani Joanny Braulińskiej- Wójcik ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Ponadto Pani Joanna Braulińska – Wójcik nie otrzymała w wyżej
wskazanym okresie sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

