
MARCIN TOKAREK 

Członek Rady Nadzorczej 

 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Powołany na okres obecnej kadencji Rady Nadzorczej to jest do 30 kwietnia 2016 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Wcześniej Prezes Zarządu w SMS Kredyt Holding 

S.A. oraz dyrektor w GCDF Polska Sp. z o.o. gdzie specjalizował się w zarządzaniu 

ryzykiem. W latach 2002-2006 był dyrektorem departamentu zarządzania ryzykiem 

kredytowym i analiz statystycznych, a następnie wiceprezesem Ultimo Sp. z o.o. będąc 

odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem, rozwój produktów, analizy i wyceny portfeli. 

Współtwórca systemów do zarządzania kredytami dla Lukas Banku i Big Bank Gdański. 

Przez ponad dwa lata szef zespołu analiz statystycznych i kontroli ryzyka w Cetelem Polska.  

 

c)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy 

 

d) 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 

W ciągu ostatnich trzech lat wchodził w skład Zarządów następujących podmiotów: 

SMS Kredyt Holding S.A. 

SMS Invest sp. z o. o. 

Profeskasa S.A. 

Eroniada Limited . Spółka zagraniczna z siedzibą na Cyprze.  

 

W ciągu ostatnich trzech lat wchodził w skład Rad Nadzorczych następujących podmiotów: 

Profeskasa S.A. 

Doradcy24. S.A. 

 

W chwili obecnej nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani 

wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

 

d) 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 dotyczy 

 

f) 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 dotyczy 



g) 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 

Nie dotyczy 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym 

Nie dotyczy 


