
 

 

Życiorys zawodowy – Marek Bronder 
 
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Marek Bronder, Prezes Zarządu, 4-ro letnia kadencja upływa z dniem  
31 grudnia 2018 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie 

 2008 – 2009 
ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy - Roczne  studium strategicznego 
przywództwa pod patronatem Harvard Business Publishing. 

 1995 – 2001 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – Wydział Zarządzania, kierunek 
Zarządzanie i Marketing, studia zaoczne I i II stopnia, magister. 

Doświadczenie zawodowe 

 12.2011 – 12.2014 
DISMED Sp. z o.o. – dyrektor zarządzający, wspólnik 

 06.2009 – 11.2011 
ALTERIS S.A. – wiceprezes zarządu, do 06.2010 dyrektor zarządzający 

 01.2004 – 05.2009 
ARCHIDOC S.A. dyrektor zarządzający, do 06.2007 dyrektor operacyjny, dyrektor ds. 
sprzedaży i rozwoju. 

 12.2002 – 01.2004 
RABEN Sp. z o.o. z-ca dyrektora oddziału w Gliwicach ds. operacyjnych, do 06.2003 
kierownik działu spedycji krajowej w oddziale w Gliwicach 

 10.2001 do 10.2002 
PRO OFFICE Sp. z o.o. – dyrektor oddziału 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Marek Bronder nie prowadzi działalności poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 
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 

 2011 - obecnie 
DISMED Sp. z o.o. – wspólnik (zbycie udziałów zaplanowano do końca Q2 2015) 

 2014 - obecnie 

IT4KAN Sp. z o.o. – wspólnik (zbycie udziałów planowane w 2014) 



 

 

 2010 – 2011 

Alteris S.A. – Wiceprezes Zarządu do 11.2011 

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 

Nie miało miejsca. 

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 

Nie miało miejsca. 

7. 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 

Marek Bronder nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, nie jest też wspólnikiem ani członkiem 
organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku 
do działalności emitenta. 

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje. 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. 

 


