
Rafał Małek 

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 Absolwent kierunku „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie 

Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Podyplomowych Studiów „Ubezpieczenia Gospodarcze” na tejże 

uczelni. W latach 1998-2006 asystent w Katedrze Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Praktyka w 

instytucjach finansowych, w tym liczne szkolenia i kursy z zakresu finansów i marketingu. W latach 

2013-14 członek Rady Nadzorczej spółki „SMS Kredyt Holding” SA. Od 2017 roku członek Rady 

Nadzorczej spółki „Bloober Team” SA. Od 2007 roku członek Stowarzyszenia Inwestorów 

Indywidualnych na Giełdzie w Warszawie. 

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

 Pan Rafał Małek nie prowadzi poza Emitentem działalności która ma istotne znaczenie dla Emitenta  

3. 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. 

 Pan Rafał Małek zasiadał w okresie 21.06.2013 r. – 17.12.2014 r. w Radzie Nadzorczej spółki SMS 

Kredyt Holding S.A. 

Od 04.05.2017 r. zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Bloober Team SA. 

4. Informacja 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 Pana Rafała Małka 

5. 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 Pana Rafała Małka  

6. 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 

Nie dotyczy Pana Rafała Małka  

7. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Rafał Małek nie figuruje w rejestrze dłużników 


