
Szymon Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu 
Ekonomicznego) na kierunku Handel Zagraniczny.  

Ekspert zarządzania z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku motoryzacyjnym. 
Specjalizuje się w obszarze sprzedaży i marketingu, ciągle poszukując nowych, skutecznych 
dróg dotarcia do Klienta. Jest mu dobrze znana zarówno struktura importerska, jak i dealerska, 
w swojej pracy wykorzystuje doświadczenie z obu modeli.  

Lider doświadczony w zarządzaniu dużymi zespołami, strukturami wielooddziałowymi oraz w 
tworzeniu i wdrażaniu strategii portfelowej, obejmującej koordynowanie pozycjonowania 
kilku marek w ramach jednej grupy (VW). Zarządzał zarówno całymi organizacjami, jak i 
wybranymi obszarami.   

Z branżą automotive związany od 1997 roku, dyrektor handlowy marek Audi i Volkswagen w 
Kulczyk Tradex, awansowany na Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing 
oraz za strategię portfelową dla marek należących do Grupy Volkswagen. 

W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu największej Grupy Dealerskiej w Polsce – Grupy 
Krotoski-Cichy, gdzie odpowiedzialny był za strategię biznesową, rozwój oraz wynik finansowy, 
zarządzanie wielooddziałową grupą kapitałową, skupiającą autoryzowane stacje dealerskie 
marek VW, Audi i Skoda wraz z serwisami mechanicznymi i blacharsko-lakierniczymi, punktami 
sprzedaży samochodów używanych oraz centrum recyklingu pojazdów.  

Obecnie Dyrektor Marki Auto Handel Centrum Poznań, będącym częścią Grupy Krotoski – 
Cichy.  

• wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

• 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: 

W okresie ostatnich trzech lat nie był i nie jest wspólnikiem ani członkiem organów spółek 
prawa handlowego. 

• 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 
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: 

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za w/w przestępstwa oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 



• 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: 

Nie dotyczy. 

• informacje, 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani 
nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

• informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


