Rafał Markiewicz – Prezes Zarządu
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Kadencja Prezesa Zarządu upływa z dniem 01 sierpnia 2019 r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Rafał Markiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse
i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie w finansach zyskiwał jako konsultant
finansowy w firmach Marciniuk i Partnerzy (1997 – 2000) oraz Arthur Andersen (2000 - 2002),
przeprowadzając analizy najlepszych podatkowych opcji dla inwestycji zagranicznych w Polsce.
Pracował także jako Dyrektor Departamentu Fakturowania i Rozliczeń w Telekomunikacji Polskiej
(2003 – 2011), gdzie był odpowiedzialny za procesy obsługi klienta. Następnie odegrał kluczową rolę
jako CEO w tworzeniu firmy InPost Finanse Sp. z o.o. (2011 – 2014) gdzie rozwijał usługę przekazów
pieniężnych.
Pan Rafał specjalizuje się szczególnie w zarządzaniu strategicznym oraz w tworzeniu firm związanych z
innowacyjnymi technologicznymi.
Od 2009 roku jest Prezesem Zarządu w spółce InQubit Sp. z o.o. będącej unikalnym inkubatorem
technologicznym, finansującym spółki znajdujące się w początkowej oraz wczesnej fazie wzrostu. Od
maja 2016 pełni także funkcję Prezesa Zarządu w InQubit Seed Fund Sp. z o.o. – spółce celowej
powołanej do wspierania przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem innowacji. Od sierpnia 2016
roku Pan Rafał Markiewicz jest także Prezesem Zarządu w firmie Wiewiórka.pl Sp. z o.o. działającej na
rynku surowców wtórnych. Pan Markiewicz jest także Członkiem Zarządu w InFluence365 Sp. z o.o.,
spółce działającej w branży szkoleniowej i eventowej. W chwili obecnej jest Członkiem Rady
Nadzorczej w MedGo Sp. z o.o., Revitum S.A. i wspólnikiem w Cordium Sp. z o.o. działających w
branży medycznej/opieki zdrowotnej. Spółki te nie są zależne od Emitenta, a ich działalność nie jest
działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.
Pan Rafał Markiewicz pełni także funkcję Prezesa Zarządu w spółkach zależnych Parcel Technik:
1.

od 2012 roku w firmie InPost Finance S.à r.l. - spółki z siedzibą w Luksemburgu, gdzie jest
odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarach takich jak dostarczanie rozwiązań płatniczych
dla klientów z sektora e-commerce.

2. od sierpnia 2016 roku w Cerromachin Sp. z o.o. – spółki działającej w branży konsultingowej
i informatycznej
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 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:


Parcel Technik S.A. – Prezes Zarządu (aktualnie)



InQubit Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (aktualnie)



InPost Finance S.à r.l. – Prezes Zarządu (aktualnie)



InQubit Seed Fund Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (aktualnie)



Cerromachin Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (aktualnie)



Wiewiórka.pl Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (aktualnie)



InFluence 365 Sp. z o.o. – Członek Zarządu (aktualnie)



MedGo Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej (aktualnie)



Revitum S.A. – członek Rady Nadzorczej (aktualnie)



Cordium Sp. z o.o. - wspólnik (aktualnie)



Profeskasa S.A. – Członek Zarządu (2012 – 2013)



DBMS Sp. z o.o. (dawniej: 87 RS Mobcomer GT) – Wspólnik (2012-2014)

e) 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) Informacje, 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) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym:
Nie figuruje.

