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DARIUSZ BOŻEŃSKI 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Informatyka i Ekonometria. Ukończył też studia 
podyplomowe z zakresu Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie na tej 
samej uczelni.  

Doświadczenie zawodowe zdobył w następujących firmach: ABB Zamech, Grupa Mostostal Gdańsk, 
Grupa Sanoma. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek z obszaru nowoczesnych technologii, polskich 
i zagranicznych (m.in. Tomorrow Sp. z o. o., Cyberbook).  

W ABB Zamech pełnił rolę kontrolera finansowego, w pozostałych podmiotach dyrektora 
finansowego, członka zarządu. 

W Grupie Mostostal odpowiedzialny za nadzór właścicielski, konsolidację sprawozdań, projekty 
akwizycyjne i budżetowanie, a także projekty developerskie i komercyjne.  Pełnił funkcję członka 
zarządu Parku Wodnego Sopot. 

W Grupie Sanoma odpowiedzialny za finanse, pozyskiwanie finansowania, projekty due dilligence, 
rozwój IT, administrację, nadzór właścicielski, Code of Conduct i raportowanie wyników (Sanoma jest 
spółką notowaną na NASDAQ). Jest także absolwentem Samona Executive Programm – programu dla 
kadry managerskiej realizowanego przez Aalto University wraz z IMD i IESE.        

W Grupie Trefl S.A. odpowiedzialny za finanse, kadry i administrację.  Stworzył i wdraża projekt 
Centrum Usług Finansowo–Kadrowych dla spółek z Grupy Trefl.  Współpracuje z instytucjami 
finansowymi - bankami i funduszami inwestycyjnymi oraz z instytucjami unijnymi w zakresie 
pozyskiwania i rozliczania dotacji. 

Posiada ugruntowane i wszechstronne doświadczenie zawodowe związane z obszarem finansów, IT i 
administracji  w firmach o kapitale polskim i zagranicznym, które z powodzeniem wykorzystuje w 
coraz bardziej odpowiedzialnych i skomplikowanych projektach zawodowych.   
 
Pan Dariusz Bożeński: 
 

1. Wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej BETACOM S.A. od dnia 27 lipca 
2017 r. 

2. Oświadczył, że nie uczestniczy w  spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osoby 
prawnej jako członek jej organu. 

3. Oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. 
nr 168, poz. 1186, z późn.zm.).  

4. Wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę oraz na 
przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom 
BETACOM S.A.  na stronie internetowej BETACOM S.A. 

 


