
 
 

Życiorys zawodowy Pana Rafała Jujki 

 

Pan Rafał Jujka w dniu 25 listopada 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki został 

powołany na prokurenta Spółki. 

Pan Rafał Jujka ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Opolskim. 

W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej Pan Rafał Jujka zarządzał oddziałem Banku 

Handlowego S.A. w Warszawie, zajmował się szkoleniami dla pracowników banków, jako analityk 

finansowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dokonywał m.in. analizy finansowej spółek prawa 

handlowego oraz banków spółdzielczych. W latach 2006-2007 pracując w dziale sprzedaży spółki pod 

firmą NYSTAL S.A. koordynował i obsługiwał kontrakty dla Stoczni Gdynia. W okresie od czerwca 2013 

roku do listopada 2016 roku  pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, zaś w okresie od lutego 2014 

roku do września 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki AudioFonica spółka z  graniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający w spółce 

Budotechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pilchowicach oraz prowadzi 

działalność gospodarczą, w której zajmuje się przede wszystkim budowaniem zespołów handlowych oraz 

obsługą sprzedażową i marketingową firm. 

Pan Rafał Jujka nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki. 

Pan Rafał Jujka pełnił następujące funkcje we wskazanych spółkach prawa handlowego: 

• luty 2014 roku - wrzesień 2015 roku - Prezes Zarządu spółki pod firmą AudioFonica spółka z 

 graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 

• czerwiec 2013 roku - listopad 2016 roku – Członek Rady Nadzorczej Spółki. 

Ww. podmioty nie były w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 

Pan Rafał Jujka nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pan Rafał Jujka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki 

oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje również 

w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


