
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Marek Krajewski, Członek Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2014 roku.), kadencja Pana Marka 

Krajewskiego wygasa w dniu 30 czerwca 2017 roku. 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Marek Krajewski - założyciel firmy Emmerson Realty S.A.  (wcześniej Emmerson S.A.), w której przez długi 

czas pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. Jako 

Prezes Emmerson Realty S.A. zarządzał jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich firm 

na rynku nieruchomości, której oferta produktowa dotyczy kluczowych segmentów rynku nieruchomości: 

nowe inwestycje mieszkaniowe (rynek pierwotny), nieruchomości mieszkaniowe (rynek wtórny), 

nieruchomości komercyjne, zarządzanie nieruchomościami, wyceny i analizy rynku nieruchomości, 

doradztwo finansowe, inwestowanie w nieruchomości. Począwszy od lipca 2013 r. do chwili obecnej 

zajmuje stanowiska Prezesa Zarządu spółki Grupa Emmerson S.A. 

 

Pan Marek Krajewski w 2001 roku uzyskał licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Studiował na 

AWF w Warszawie.  Od października 2011 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego 

Związku Badmintona, ponadto od 2012 r. funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Związku 

Badmintona a od kwietnia 2013 r. jest także członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pan Marek Krajewski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Grupa Emmerson S.A. będącej głównym 

akcjonariuszem Emitenta. 

 

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:  

 

Pan Marek Krajewski w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

 

 GRUPA EMMERSON S.A. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu od lipca 2013 r., do lipca 2013 

r. Członek Rady Nadzorczej tej spółki, pośrednio poprzez EMMERSON LIMITED akcjonariusz tej 

spółki, 

 EMMERSON REALTY S.A. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu do lipca 2013 r., od lipca 2013 

członek Rady Nadzorczej (od sierpnia 2013 pełni funkcję przewodniczącego), pośrednio poprzez 

spółkę EMMERSON LIMITED akcjonariusz powyższej spółki,  

 EMMERSON LIMITED z siedzibą w Nikozji, Prezes Zarządu od sierpnia 2011 do chwili obecnej, 

jedyny udziałowiec, 

 EMMERSON FINANSE S.A. z siedzibą w Warszawie - członek Rady Nadzorczej od stycznia 2009 do 

chwili obecnej a także akcjonariusz powyższej spółki, 

 DRAFTWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wspólnik,  

 TRASTON S.A. – od czerwca 2010 do sierpnia 2012 oraz od czerwca 2013 do dnia dzisiejszego 

członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz tej spółki,  

 EMMERSON ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu od sierpnia 2012 

do czerwca 2014, obecnie nie jest członkiem Zarządu tej spółki, 

 



 EMMERSON COMMERCIAL Sp. z o.o. (dawniej EMMERSON EVALUATION DLA SEKTORA 

BANKOWEGO Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie–wspólnik,  

 EMMERSON REALTY INTERNATIONAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu– akcjonariusz,  

 HILLS Legal & Tax Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie - członek Rady Nadzorczej od grudnia 

2011 do października 2013, pośrednio poprzez EMMERSON LIMITED akcjonariusz tej spółki, 

 PERFEKT FLOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- wspólnik,  

 TVM2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- wspólnik,  

 MISZKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- wspólnik,  

 MOVID Sp. z o.o. - wspólnik,  

 EMMERSON LUMICO Sp. z o.o. – pośrednio poprzez EMMERSON LIMITED posiada udziały w 

powyższej spółce,  

 EMMERSON VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie – od lipca 2012 do chwili obecnej Członek 

Rady Nadzorczej, akcjonariusz; 

 EMMERSON CAPITAL USA CORP.-  od lipca 2012 do chwili obecnej członek Zarządu, 

Ponadto w okresie ostatnich 3 lat Pan Marek Krajewski posiadał udziały także w spółkach EMMERSON 

EVALUATION Sp. z o.o. oraz Koncept Media Sp. z o.o. (aktualnie Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o.), 

jednak na dzień przekazania niniejszego raportu nie pozostaje wspólnikiem wskazanych spółek. 

 

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

 

Wobec Pana Marka Krajewskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Marek Krajewski nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu 

lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego; 

 

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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: 

 

W stosunku do spółek, w których Marek Krajewski pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie 

wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

 

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: 

 

Pan Marek Krajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Pan Marek Krajewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


