
Pan Paweł Sobkiewicz  

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

Paweł Sobkiewicz, Członek Rady Nadzorczej QubicGames S.A. termin upływu kadencji 11 grudnia 

2018 roku ,  

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w 

Warszawie, studiował także na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył 

również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie obrotu papierami 

wartościowymi. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy nr 100/2011 wydany przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Fundacji Polski Instytut Dyrektorów w latach 

2011-2015. 

1995-2000 Dom Maklerski BGK S.A., Kierownik Działu Emisji Papierów Wartościowych  

2000- 2001 KFD Paola Sp. z o.o. w Szczecinie - Prezes Zarządu  

2001 FMS Polmo S.A. w Szczecinie - Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny  

2002 TUnŻ Allianz Polska S.A. - Konsultant Finansowy, Trener  

2002 - 2005 TUiR Warta S.A. - Dealer Ubezpieczeniowy  

2002- nadal Media & Finanse Partner Paweł Sobkiewicz - Działalność gospodarcza  

2003 - 2005 CONTRACTUS Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający  

2005 - 2016 Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny  

2007 - 2016 Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu  

2010 - nadal AP Doradcy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu  

2017 – nadal HBI Ventures Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

2015 – nadal Członek Rady Autoryzowanych Doradców komitetu doradczego przy GPW  

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

istotne znaczenie dla emitenta  

Paweł Sobkiewicz nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki.  

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. 

2006 – nadal SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

2007 – 2011 PTV Production Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,  

2007 - 2016 Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu  

2010 - nadal AP Doradcy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu  



2012 - 2013 APS Energia S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2012 - 2014 MEGA SONIC S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2013 - 2016 PLANTATOR S.A. - Członek Rady Nadzorczej  

2013 – nadal PiLab S.A. - Członek Rady Nadzorczej  

2016- nadal VR VISIO Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej 

2017- nadal HBI Ventures Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

Grupa Retro Sp. z o.o. w Krakowie - 6 udziałów (15%),  

AP Doradcy Sp z o.o. w Konstancinie-Jeziornej - 100 udziałów (50%),  

Enax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 1400 udziałów (93,34%) 

HBI Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 50 udziałów (25%). 

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  

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Paweł Sobkiewicz nie został skazany na podstawie 

prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał 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   

W okresie ostatnich Paweł Sobkiewicz nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich 

pięciu lat w czasie kadencji były w likwidacji, znalazły się w upadłości lub zarządzie komisarycznym.  

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  

Paweł Sobkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna 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  

Paweł Sobkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


