
Mirosław Greber 

Ul. Kopalniana 15 

58-304 Wałbrzych 

Data urodzenia  09.07.1964 

 

Życiorys  
 
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  czerwiec 2017 

 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł radcy prawnego 

zdobył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2012 roku uzyskał tytuł Adwokata. 

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z zarządzaniem. W latach 1997 – 

2011 Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od Maja 2013 r. Prezes Zarządu 

Impel Security Polska Sp. z o.o. 

 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta:  BRAK 
 
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:  
 
Funkcje pełnione obecnie: 
Impel Security Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
Impel Safety S.A. – Prezes Zarządu 
Ad Akta S.A. - Prokurent 
VOTUM S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. – Prokurent 
VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA – Członek Rady Nadzorczej 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. – Członek Rady Nadzorczej 

IMPEL CASH SOLUTIONS SPÓŁKA Z O.O.  - Prokurent 
IMPEL CASH SERVICES SPÓŁKA Z O.O. - Prokurent 
 
Funkcje pełnione w okresie ostatnich trzech lat: 
Monitoring Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
GREBER INVEST I PARTNERZY SPÓŁKA Z O.O. – Wspólnik  
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA – Członek Rady Nadzorczej 
ITM Poland Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
INVEST-PARK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z O.O. – Członek Rady Nadzorczej 
ŚWITEŃKI I PARTNERZY. KANCELARIA ADWOKACKA - Partner 
ALBA DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA Z O.O. – Członek Zarządu 
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK SPÓŁKA Z O.O. – Prezes Zarządu 
BIZNESPARK ROKITA SPÓŁKA Z O.O. – Członek Rady Nadzorczej  
 
e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat 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 
 



f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego:  BRAK 
 
g) Informacja, 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 
 
h) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakub Dzik 

Ul. Bednarska 12 m.6 

54-134 Wrocław 

Data urodzenia: 22.05.1985 

 

Życiorys  
 
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  czerwiec 2017 

 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

Programu Master of Business Administration IESE Business School - University of Navarra. 

W październiku 2008 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Mobile Technology Sp. z o.o. Od stycznia 

2009 roku zatrudniony w Impel S.A., początkowo w Biurze Obsługi Prawnej, zaś od 2010 oku w Biurze 

Operacyjnym. W okresie od czerwca 2009 do maja 2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej 

Impel S.A. Od Maja 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarzadu Imple Security Polska Sp. z o.o. 

 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta:  BRAK 
 
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:  
 
Pełnione obecnie funkcje: 
IMPEL SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z O.O. – Wiceprezes Zarządu 
CASH HANDLING PARTNER SPÓŁKA Z O.O. – Prokurent 
IMPEL MONITORING SPÓŁKA Z O.O. – Prokurent  
IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA – Prokurent 
IMPEL SAFETY SPÓŁKA AKCYJNA – Członek Zarządu  
SECURITY PARTNER SPÓŁKA Z O.O. – Prokurent  
AD AKTA SPÓŁKA AKCYJNA – Prokurent 
IMPEL MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 
Prokurent 
MOBILE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z O.O. – Prezes Zarządu 
ASEKURACJA CASH HANDLING SPÓŁKA Z O.O. – Prokurent  
IMPEL CASH SOLUTIONS SPÓŁKA Z O.O. – Prokurent 
IMPEL CASH SERVICES SPÓŁKA Z O.O. - Prokurent 
 
Pełnione funkcje w ciągu ostatnich trzech lat: 
IMONITORING SPÓŁKA Z O.O. – Prokurent  
IMPEL S.A – Członek Rady Nadzorczej 
 
 
 
e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat 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 



 
f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego:  BRAK 
 
g) Informacja, 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 
 
h) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinga Babicz 

Ul. Różana 10 

49-130 Tułowice 

Data urodzenia 03.05.1984 

 

Życiorys  
 
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  czerwiec 2017 

 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 
 01 paździenika 2003 – czerwiec  2008 – Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny – tytuł 

magistra 

 02 października 2006 – 31 grudnia 2007 – Makro Cash & Carry Polska – Pracowni Działu 
Obsługi Klienta – Dział Obsługi Klienta 

 01 stycznia 2008 – maj 2011 –Makro Cash & Carry Polska -  Konsultant ds. Kontaktu z 
Klientami – Dział Kontaktu z Klientami 

 24 luty 2009 – nadal – własna działalność gospodarcza 
 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta:  BRAK 
 
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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: NIE 
 
e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat 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 
 
f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego: BRAK 
 
g) Informacja, 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 
 
h) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: NIE 


