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Załącznik do raportu bieżącego EBI Platige Image S.A. nr 12/2021 z dnia 21 maja 2021 r.   

  

Informacje dotyczące Pana ARTUR MAŁKA    

  

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

 

Artur Małek – Członek Zarządu   

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Zarządu upłynie z dniem 20 maja 2026 r.  

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył 

Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Absolwent studiów MBA – Oxford Brookes University oraz 

studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie. Ponadto uczestniczył w 

szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.  

2014 – 2019    Calypso Fitness SA - Dyrektor ds. Finansowych  

2010 – 2014    Benefit Systems SA - Dyrektor ds. Finansowych  

2008 – 2010   Noblestar Polska – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych  

2004 – 2010    Wola Info SA - Dyrektor ds. Controllingu (obecnie Devoteam SA)  

2000 – 2004    Novitus SA - Kontroler Finansowy (obecnie Comp SA)  

1997 – 2000         Optimus-ic SA - Kierownik dz. Planowania (obecnie Comp SA)  

Aktualne członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:  

2019 – obecnie  Platige Image SA – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych 

2021 – obecnie   Członek Rady Nadzorczej – Image Games SA 

2019 – obecnie  Członek Zarządu – Platige Films sp. z o.o. 

2019 – obecnie   Członek Zarządu – Fatima Film sp. z o.o.   

2015 – obecnie    Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA   

Byłe członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:  

2016 - 2020   Członek Rady Nadzorczej – VRG SA   

2017 – 2019    W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej – Amica SA   

2014 – 2019     Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA   

2014 – 2019   Przewodniczący Rady Nadzorczej – EFC Fitness SA  

2013 – 2014     Członek Rady Nadzorczej – Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.  
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2013 – 2013     Prezes Zarządu – Benefit Multimedia sp. z o.o.  

2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – Fabryka Formy SA  

2012 – 2014    Członek Rady Nadzorczej – FitSport Polska SA  

2012 – 2014     Prezes Zarządu – Benefit IP sp. z o.o.   

2011 – 2014     W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp. z o.o.  

2011 – 2014    Prezes Zarządu – MBG Investment sp. z o.o.  

2011 – 2013     Prezes Zarządu – Benefit Intellectual Property sp. z o.o.  

2011 – 2018    Członek Zarządu – Fitness MCG sp. z o.o.  

2011 – 2012    Członek Rady Nadzorczej – MEW SA  

2010 – 2014     Członek Rady Nadzorczej – Vanity Style sp. z o.o.  

2009 – 2010    Członek Zarządu – Noblestar Polska sp. z o.o. 

 

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

ma istotne znaczenie dla emitenta  

  

Działalność Pana Artura Małka poza emitentem nie ma istotnego znaczenia dla emitenta.  

  

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  

  

W ciągu ostatnich trzech lat Pan Artur Małek uczestniczył jako członek organów następujących spółek:  

Rada nadzorcza:  

2015 – obecnie    Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA   

2016 - 2020   Członek Rady Nadzorczej – VRG SA   

2014 – 2019     Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA   

2017 – 2019    W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej – Amica SA   

2014 – 2019    Przewodniczący Rady Nadzorczej – EFC Fitness SA 

 

Członek Zarządu:    

2011 – 2018    Członek Zarządu – Fitness MCG sp. z o.o.  

  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 
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handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat 

osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego  

  

Pan Artur Małek nie jest karany za jakiekolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymał też 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego.  

  

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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  

  

Pan Artur Małek nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach.   

  

g) 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  

  

Pan Artur Małek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

  

Pan Artur Małek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

  

  


