
FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

Pan Rafał Gębicki – Członek Rady Nadzorczej 

 
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Rafał Gębicki  – Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 2024 
 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

W latach 1995-2005 pracował w sektorze bankowości inwestycyjnej dla kilku banków inwestycyjnych takich 

jak: Creditanstalt Securities S.A., Raiffaisen Capital S.A. oraz WestLB. W trakcie pracy zawodowej zajmował 

się doradztwem inwestycyjnym zarówno dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Przeszedł całą 

ścieżkę rozwoju zawodowego począwszy od stanowiska młodszego analityka do dyrektora departamentu 

zarządzania i analiz. Posiada rozległe doświadczenie z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym zarówno 

w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.  

W późniejszym okresie (2006-2021) praca w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Pracował dla kilku grup 

kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie: KGHM Polska Miedź S.A., Skotan S.A., FAM S.A. oraz 

D.B.B. Green Energy S.A. oraz niepublicznej Grupy Kapitałowej Waimea Holding S.A. Pan Rafał Gębicki pełnił 

również funkcję członka zarządu/dyrektora finansowego w spółce OK System Polska S.A.. Był odpowiedzialny 

za tworzenie bieżącej i długoterminowej strategii finansowej spółki dla potrzeb Grupy kapitałowej Medicover. 

Do jego podstawowych obowiązków należała kontrola poziomu kosztów w spółkach w celu zapewnienia 

optymalnej struktury ich funkcjonowania, oraz skoncentrowaniu ich aktywności na maksymalizacji zysku dla 

obecnych i przyszłych akcjonariuszy.  

Obecnie Pan Rafał Gębicki pełni funkcje dyrektora finansowego w spółce M+Q Polska Sp. z o.o. będącej spółką 

zależną od jednego z największych producentów kamienia naturalnego na świecie grupy kapitałowej Finstone 

AG ze Szwajcarii.  

 

 
 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

 

Nie dotyczy  

 

 
 
 

4. 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 

 

OK. System Polska S.A. funkcja/ wspólnik: Wice-Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych  

Aktualnie nie pełni żadnych funkcji w spółce OK. System Polska S.A. 

 
 
 
 
 

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

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

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

Nie dotyczy  



 

 
 
 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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  
 
 
 
 

7. 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 

 

Nie dotyczy  

 

 

 

 
 

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
      03/03/2021…………………………………. 

        Data i podpis 


