
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY PREZESA ZARZĄDU 

Jakub Makurat – Prezes Zarządu 

Termin upływu kadencji: 5 lat od dnia powołania czyli 11 lipca 2014 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Absolwent Politechniki Koszalińskiej oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. W latach 

1998 – 2011 związany z sektorem finansowym. Zajmował kluczowe stanowiska w bankowości 

korporacyjnej w Raiffeisen Bank Polska SA oraz Fortis Bank Polska SA (obecnie BNPParibas Bank 

Polska SA) . W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rynków Finansowych 

Deutsche Bank PBC SA (obecnie Deutsche Bank Polska SA). Od Sierpnia 2011 roku prowadzi 

działalność akademicką i w zakresie szkoleń. Od Listopada 2011 do Marca 2014 Prezes Zarządu 

Cashhome Sp z o.o. – spółka z branży usług finansowych. W okresie od lipca 2012 do stycznia 2014 

członek zarządu Corporatebonds.pl Sp. z o.o. odpowiedzialny za analizy ekonomiczne. Od Marca 

2014 pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Kleba Invest SA.  

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta  

Brak 

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  

Cashhome Sp. z o.o. – w okresie od listopad 2011 do marzec 2014 

Corporatebonds.pl Sp. z o.o. – od lipiec 2012 do styczeń 2014 

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 pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  

Brak 

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  

Kontekst Finance Sp. z o.o. w likwidacji 

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  

 

Brak 

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

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

 

Brak 


