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Wiceprezes Zarządu 

 

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

Kadencja Zarządu trwa 5 lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Marcin Bąkowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie 

doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w dużych firmach, głównie 

z sektora telekomunikacji i IT. Ma doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 

inwestycjami oraz koordynacji zespołu sprzedażowego. Posiada duże zdolności negocjacyjne oraz 

organizacyjne potwierdzone wieloma odbytymi szkoleniami. W Zarządzie EFICOM S.A. odpowiadać 

będzie rozwój grupy kapitałowej, sprzedaż i rozwój oferty Cloud Computing i Data Center oraz 

pozyskiwanie i nadzorowanie kontraktów IT. 

Doświadczenie zawodowe: 

− Od 2010 roku – Prezes Zarządu Sinersio Polska Sp. z o.o. 

− 2007 – 2010 – Dyrektor Sprzedaży w ICG Sp. z o.o. 

− 2006 – 2007 – Dyrektor Sprzedaży Terytorium Departament Sprzedaży Small and Medium 

Enterprises w SAP Polska Sp. z o.o. 

− 2005 – 2005 – Dyrektor Sprzedaży Centrum Produktowe Systemy Zintegrowane w WINUEL S.A. 

− 2001 – 2004 – Dyrektor Sprzedaży Departament wdrożeń SAP w IDS Scheer Polska Sp. z o.o. 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej poza EFICOM S.A., gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla Emitenta: 

Prezes Zarządu w Sinersio Polska Sp. z o.o., która należy do Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, 

byłem członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

nadal pełnię funkcje w organach lub jestem nadal wspólnikiem: 

− Eficom-Sinersio S.A. – Wiceprezes Zarządu/akcjonariusz – obecnie 

− Sinersio Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu/wspólnik – obecnie 

− Sinersio Services Sp. z o.o. – Prezes Zarządu/wspólnik – obecnie 

− Narodowe Centrum Archiwizacji Sp. z o.o. – wspólnik – obecnie 

− Q-SOL Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – obecnie 

− 42 – TRADE Sp. z o.o. – Prezes Zarządu/wspólnik 

− AD 5 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu/wspólnik 

− AD Pro Sp. z o.o. – Prezes Zarządu/wspólnik 

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których zostałem skazany za 

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

najmniej ostatnich pięciu lat otrzymałem sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

Nie wystąpiły. 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniłem funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego: 

Nie dotyczy. 

 



g) Informacje, czy prowadzę działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

EFICOM S.A., oraz czy jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej: 

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informacje, czy figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

Nie figuruje. 


