
Pani Isabelle Peeters  
Członek Rady Nadzorczej  

Doświadczenie: 

Dyrektor, Glastow Corporation październik 2016 - do chwili obecnej 
Usługi bankowości inwestycyjnej i pozyskiwania funduszy dla firm rozwijających się. 
 
VP Business Development, IESCA Family Office, Mexico City wrzesień 2004 - październik 2016  

Komitet Inwestycyjny. Zarządzanie finansowe projektami nieruchomości mieszkaniowych  

i komercyjnych 

 

Nadro, S.A. de C.V., México City wrzesień 1999 - wrzesień 2004 

Dystrybucja farmaceutyczna - negocjacje z firmami farmaceutycznymi prowadzące do znacznego 

zwiększenia udziału w rynku. Opłacalność finansowa i analiza scenariuszy różnych strategii 

dostaw/sprzedaży. 

 

AVANTEL, S.A. de C.V., México City marzec 1995 - sierpień 1997 

Rozwój partnerstwa Telecom - MCI - Banamex; Biznes Plan i Prognozy Finansowe. 

 

Bursamex, S.A. de C.V., México City sierpień 1994 - luty 1997 

Analityk Bankowości Inwestycyjnej 

 

Wykształcenie: 

 
IPADE Szkoła Biznesu MBA, Miasto Meksyk 1997 - 1999  

Université Catholique de Louvain, Belgia 1989-1994 

Program MBA na Uniwersytecie Georgetown - Program wymiany na Uniwersytecie Georgetown 

 

Pełnione Funkcje : 

 
XB-Ventures, Venture Capital, Advisory Board wrzesień 2019 - do nadal 

AI For Climate, NGO, Rada Dyrektorów październik 2020 - do nadal 

Alpenpartners Wealth Management, Rada Doradcza wrzesień 2017 - do nadal 

DEEP, Platforma gier, członek zarządu luty 2021 - do nadal 

 
Mandat Członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A. Pani Isabelle Peeters wygaśnie 

najpóźniej z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2022. 
Według złożonego oświadczenia Pani Isabelle Peeters: 
 nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997r.,Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, 
art. 590 I w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.), nie 
toczy się przeciwko niej żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 
przepisami prawa, 



 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r., Nr 168, poz.1186 z późn. zm.), 

 nie mają do niej zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych. 

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 
członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek  konkurencyjnej 
osoby prawnej, 

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 


