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Pani Dorota Raben 

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej 

Edukacja:  

Pani Dorota Raben studiowała na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie uzyskała tytuł magistra 
chemii. 
Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Ponadto Pani Dorota Raben uzyskała liczne certyfikaty potwierdzające jej kwalifikacje w 
zakresie finansów, zarządzania w biznesie, zarządzania zasobami ludzkimi m.in. Trenera 
Biznesu w Brian Tracy International, Traffic Manager I/II w International Business School. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 

W swojej bogatej karierze zawodowej Pani Dorota Raben sprawowała m.in. funkcję Key 
Account Manger w firmie ATZMON(Izrael), Dyrektora w firmie Herlitz Sp. z o.o. W latach 
1993 – 2001 pełniła funkcję Dyrektora Grupy Raben, gdzie odpowiadała za kompleksowe 
zarządzanie i rozwój 10 podmiotów w grupie, która zatrudniała ponad 2.000 pracowników.  
Od 2001 do 2004 roku Pani Raben zatrudniona była na stanowisku Traffic  & Operations 
Manager w Royal Frans Maas Group., gdzie była odpowiedzialna między innymi za 
rozbudowę i rozwój sieci logistycznej. Następnie od 2004 do 2006 roku pełniła funkcję 
Business Development Manager w Gefco Polska Sp. z o.o.  
W latach 2006 – 2010 pełniła funkcję Global Transport Expertise Director w FM Logistic 
Group. 
Od lipca 2013 roku do kwietnia 2016 roku Pani Raben piastowała stanowisko Prezesa 
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., największego polskiego portu morskiego. 
 
Obecnie Pani Dorota Raben jest doradcą Zarządu w firmach: Euro-net Sp. z o.o. (dawniej 
RTV EURO AGD), Śnieżka S.A. oraz Trefl S.A. Ponadto Pani Raben prowadzi firmę 
doradczą - Dorota Raben Consulting 
 

 
 
 
Pani Dorota Raben złożyła pisemną zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej 
Arctic Paper S.A. 
 
Ponadto Pani Dorota Raben oświadczyła: 
 

• że  zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w 
stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżona w postępowaniu karnym 
prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego 
oraz w art.585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. i nie została skazana 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach. 

• że spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika 
nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek 
giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem zapisów Zasady II.Z.5.  
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016“. 



• nie prowadzi  działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Arctic Paper S.A. 

• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub 
jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej, 
jako członek jej organu.  

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).  
 

 

 


