
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 
Joanna Danaj, Chief Financial Officer, Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji: zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego za 2023 r.  

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Joanna Danaj absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania na kierunku Finanse i 
Rachunkowość. Specjalność Audyt i Kontrola Finansowa. Ekspertka ds. finansów z wieloletnim 
doświadczeniem.  
 
Od prawie 15 lat zaangażowana w rozwój na stanowiskach w działach finansowo - 
controllingowych.  
Nabyte umiejętności sięgają korporacyjnych struktur firmy Colgate - Palmolive, gdzie 
międzynarodowe środowisko otworzyło jej drzwi do dalszego rozwoju i przyniosło wiele pomysłów 
na siebie. Praca w dziale zobowiązań w księgowości rozwinęła skrupulatność i dbałość o detale, 
nauczyła uważności w czytaniu najistotniejszych informacji finansowych.  
 
Kolejnym dużym krokiem w karierze było przejście do duńskiej spółki Concare IT outsource’ującej 
usługi informatyczne, będącej także dostawcą usług i rozwiązań CRM. Ogromnym wyzwaniem była 
praca w zespole wdrożeniowym przenoszącym dział finansowy z centrali w Danii do Polski.  
 
Proces zakończony sukcesem trzeba było przekuć w kolejne działania związane z pracą w agencji 
reklamowej Good Looking Studio. Wiele lat pracy i kreowania działu finansowo - kadrowego od 
podstaw dało efekty stabilnego rozwoju firmy, jak i spokoju w działaniu i możliwości podejmowania 
decyzji strategicznych i inwestycyjnych.  
 
Zdobyte doświadczenie pozwoliło na zwrot w karierze i skupienie się na dalszych działaniach razem 
z Sygnis S.A. Współpraca rozpoczęła się w październiku 2021 roku, kiedy to Joanna Danaj objęła 
stanowisko Dyrektora Finansowego (tuż przed połączeniem spółki Sygnis New Technologies sp. z 
o.o. z Emitentem). Joanna Danaj kontroluje i optymalizuje koszty, zajmuje się rzetelną oceną 
projektów inwestycyjnych czy przeprowadzeniem analiz ekonomicznych i finansowych, jest 
odpowiedzialna za kształtowanie i realizację strategii finansowej firmy, optymalizowanie polityki 
podatkowej, zarządzanie płynnością finansową, kontaktem i współpracą z audytorem, bankami, 
firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi. Nadzoruje pracą działu 
księgowego i kadrowego. Koordynuje i aktywnie uczestniczy w przygotowaniach sprawozdań 
finansowych oraz raportów.  

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
Brak takich działalności. 

 
4) 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 

 
Członek Rady Nadzorczej Zmorph S.A. od października 2022 

 
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 
Nie dotyczy, 



 
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 
Brak takich przypadków. 

 
7) 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 prowadzi. 

 
8) 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. 

 
 
 
 

…………………………………… 
(podpis) 

 
 


