
 
 
 
Marcin Jacek Krzyżowski – Członek Rady Nadzorczej  

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  
Marcin Krzyżowski – Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2025r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego za 2025 rok. 
  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  
Wykształcenie: 
09. 2006 – 08.2007 Canadian International Management Institute & Harvard Management, 
Roczne stadium z zakresu zarządzania “Management” 
  
09.2000 – 08. 2001 Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział studiów podyplomowych 
Studia podyplomowe na kierunku „Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw” 
  
09.1993 – 08.1997 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania 
Studia dzienne magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing 
Specjalność Handel i Marketing 
  
Doświadczenie:  
Docufield sp. z o.o. – Pełnomocnik Zarządu (opracowanie strategii rozwoju i działalności spółki), Prezes Zarządu 
od 2014 roku do chwili obecnej (bieżące zarządzanie spółką, jej rozwojem oraz działem sprzedaży); 
New Yorker Polska sp. z o.o. – Doradca Zarządu w latach 2010-2012 (opracowanie strategii ekspansji i 
komunikacji marketingowej, nadzór nad realizacją strategii); 
Sygnity Technology sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor działu HR oraz Dyrektor ds. Marketingu w latach 
2007-2010 (opracowanie koncepcji zarządzania Human Resources oraz nadzór nad zasobami kadrowym spółki - 
220 osób, roczne przychody spółki około 80 mln zł, opracowanie strategii marketingowej spółki i nadzór nad jej 
realizacją); 
Perfo sp. z o.o. – Doradca Zarządu w latach 2005-2008 (opracowanie modelu biznesowego, strategii rozwoju i 
działalności spółki, wdrożenie i nadzór nad realizacją strategii); 
Mat System – Doradca Zarządu w latach 2006-2008 (opracowanie strategii działalności spółki, wdrożenie i nadzór 
nad realizacją strategii); 
Emax – Dyrektor Działu Handlowego w latach 200-2007 (rozwijanie i kompleksowe zarządzanie biznesem (P&L) 
– obszar sprzedaży, marketingu, integracji i dostaw technologii, rozwoju usług outsourcingu oraz serwisu 
technologii, zarządzanie zespołem – łącznie 35 osób), Zastępca Dyrektora Działu Handlowego w latach 1998-
2000, Specjalista ds. Marketingu w latach 1997-1998;           
  

c. wskazanie działalności wykonywanej 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 nadal jest wspólnikiem 

  
Docufield sp. z o.o. sp. j. – Wspólnik (aktualnie), 
Docufield sp. z o.o. – Wspólnik (aktualnie), Prezes Zarządu (aktualnie), 
MultiClean sp. z o.o. sp.k. – Wspólnik w latach 2015-2019, Prezes Zarządu w latach 2015-2019, 
Rent Alfa Polska sp. z o.o. – Wspólnik (aktualnie), 
Karuzela Wronki – Wspólnik (aktualnie), Członek Zarządu (aktualnie),  
JB MK Consulting sp. z o.o. – Wspólnik (aktualne), Członek Zarządu (aktualnie), 



Willa Perłowska Lorenc sp.j. – Wspólnik (aktualnie),  
Karuzela Wągrowiec – Wspólnik w latach 2017-2020, Członek Zarządu w latach 2017-2020. 
 


