
 

Pan Marcin Rulnicki 

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji: 

Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji: 26 czerwca 2020 roku. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Od czerwca 2012 roku Marcin Rulnicki pelni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Asseco South 

Eastern Europe S.A., spółki notowanej na GPW, która oferuje własne oprogramowanie oraz usługi IT 

w Europie Południowo-Wschodniej. Spółka prowadzi operacje w krajach byłej Jugosławii, Rumunii, 

Bułgarii oraz Turcji. Obecnie zatrudnia blisko 1,500 osób. Asseco South Eastern Europe S.A. jest spółką 

Grupy Asseco Poland. 

Swoją karierę w Grupie Asseco Marcin Rulnicki rozpoczął w 2009 roku, obejmując stanowisko 

Corporate Finance Manager w Asseco Poland S.A. Zakres jego obowiązków obejmował przede 

wszystkim koordynację finansowych aspektów zagranicznych projektów akwizycyjnych oraz nadzór 

właścicielski nad zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Asseco. Marcin Rulnicki pełnił 

między innymi funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Formula Systems (Izrael), Członka Rady 

Nadzorczej Matrix42 A.G. (Niemcy) oraz Członka Zarządu Asseco South Western Europe S.A. 

W latach 2006-2008 pracował jako Wiceprezes a następnie p/o Prezesa Zarządu Zachodniego Funduszu 

Inwestycyjnego NFI S.A., spółki notowanej na GPW, w której odpowiedzialny był za strategiczne i 

operacyjne zarządzanie funduszem (w tym restrukturyzację grupy) oraz komunikację z rynkiem 

kapitałowym. 

W latach 2002-2006 Marcin Rulnicki pracował w Heitman Financial, spółce zajmującej się 

zarządzaniem funduszami inwestującymi w nieruchomości, gdzie prowadził zespół odpowiedzialny za 

finanse spółek celowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W okresie od 2000 do 2002 pracował jako audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young. 

Od kwietnia 2015 roku Marcin Rulnicki jest Członkiem Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. 

Marcin Rulnicki ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Zarządzania), uzyskując tytuł 

magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych 

Przedsiębiorstw. Marcin Rulnicki posiada uprawnienia biegłego rewidenta. 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Pan Marcin Rulnicki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

Pan Marcin Rulnicki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

Pan Marcin Rulnicki jest nadal i był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, następujących spółek prawa handlowego: 

Asseco South Eastern Europe S.A. - Członek Zarządu  

ASSECO SEE d.o.o. Beograd (Serbia) - Członek Rady Nadzorczej 

ASSECO SEE DOOELSkopje (Macedonia) - Członek Rady Nadzorczej 



Capital Partners S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Alves Sp. z .o.o. - wspólnik 

Alves 2 Sp. z o.o. - wspólnik 

 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Marcin Rulnicki został skazany za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat Pan Marcin Rulnicki otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Rulnicki nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Rulnicki pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

Żaden z podmiotów, w którym w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Rulnicki pełnił funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego nie został postawiony w stan upadłości, likwidacji ani nie 

ustanowiono w nich zarządu komisarycznego. 

g) informacja, czy Pan Marcin Rulnicki 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: 

Pan Marcin Rulnicki nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani 

członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej. 

h) informacja, czy Pan Marcin Rulnicki figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Marcin Rulnicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

 

 


