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Treść raportu:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego APLISENS S.A. („Spółka”) nr 4/2022 z dnia 17 lutego 

2022 r. dotyczącego rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki z ubiegania się o wybór 

w następnej kadencji, w którym Spółka poinformowała, iż w związku z wygaśnięciem 

mandatów Członków Rady Nadzorczej obecnej piątej kadencji, w porządku obrad 

najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego jej sprawozdanie 

finansowe za rok 2021, znajdzie się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru 

Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję, Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż w dniu 

25 kwietnia 2022 r. otrzymał od Pani Doroty Zubkow - akcjonariuszki uprawnionej do 

wykonywania 6,95% ogólnej liczby głosów w Spółce, zgłoszenie kandydatury Pani Joanny 

Zubkow na Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Wraz ze zgłoszeniem kandydatury Spółka otrzymała oświadczenie Pani Joanny Zubkow o 

wyrażeniu zgody na kandydowanie. Wymienione oświadczenie, wraz z informacją o 

wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej kandydatki, stanowi załącznik do 

niniejszego raportu bieżącego. 



 

 

 

 

Informacje dotyczące kandydatki na członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  

– załącznik do raportu bieżącego nr 7/2022 

 

 

 

Joanna Zubkow 

 

Pani Joanna Zubkow posiada wykształcenie wyższe. W 2008 roku ukończyła studia 

magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii 

Wschodniosłowiańskich, na kierunku filologia, specjalność tłumaczeniowa – języki 

specjalistyczne (język angielski i rosyjski). 

 

W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku 

Handel ze Wschodem.  

 

W latach 2010 - 2017 pracowała w Royal Bank of Scotland, początkowo jako Analityk, a 

następnie w pionie Operacji, kierując zespołem w dziale Anti-Money Laundering, wspierając 

międzynarodowe projekty remediacyjne klientów z Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich, Rosji, Włoch i Hiszpanii oraz zarządzając projektami dotyczącymi 

klientów GRG  (Global Restructuring Group). Swoje kwalifikacje podnosiła biorąc udział w 

licznych szkoleniach wewnątrz struktury banku, a także szkoleniach specjalistycznych 

organizowanych przez jednostki zewnętrze (Cardiff University, Certificate of Lean 

Competency).  

 

W latach 2019 - 2022 prowadziła własną działalność gospodarczą, niepowiązaną z sektorem 

finansowym (projekty fotograficzne w Polsce i za granicą w ramach firmy 4PHOTO).  

 

W 2022 roku rozpoczęła studia magisterskie na kierunku psychologia w Collegium Humanum 

w Warszawie.  

 

Pani Joanna Zubkow jest córką akcjonariuszki posiadającej 6,95% ogólnej liczby głosów w 

APLISENS S.A., a jednocześnie akcjonariuszką posiadającą 2,32% ogólnej liczby głosów w 

APLISENS S.A.    

 

 




