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1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Patryk Prelewicz – Członek Rady Nadzorczej. 

Termin upływu kadencji: 22 marca 2025 roku 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie. Ukończył także ze stopniem 

magistra Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa na Wydziale Psychologia w Biznesie. Posiada ponad 10-

letnie doświadczenie w realizacji architektury korporacyjnej na wszystkich jej poziomach: analiza 

wymagań, projektowanie, implementacja, wdrożenie aplikacji i systemów, optymalizacja, opracowywanie 

koncepcji architektury danych, procesów, systemów. 

Przez ponad 6 lat pracował w sektorze bankowym (Deutsche Bank PBC S.A.), gdzie zajmował stanowisko 

kierownicze i był odpowiedzialny za obszar rozwoju systemów informacji zarządczej, zarządzanie 

obszarem przetwarzania danych, zarządzanie infrastrukturą danych oraz optymalizacją procesów 

biznesowych.  

Związany także z firmą Gemius S.A., liderem badań internetu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 

gdzie był szefem zespołu technicznego i jakości danych. Odpowiedzialny za analizę procesów 

automatyzacji za pomocą skryptów bash, AWK i Python do obliczania wskaźników KPI i trendów w celu 

monitorowania wszelkiego rodzaju odchyleń danych oraz rozwiązywanie problemów technicznych 

zgłaszanych przez zespoły centrali firmy oraz partnerów z oddziałów zagranicznych firmy. 

Prelegent na konferencjach w roli eksperta Business Intelligence i Enterprise Architecture. Ukończył 

między innymi kursy Prince 2 Foundation, Designing, tunning and maintaining SAS OLAP Cubes, 

Business Analysis Competency Modeland Career Development i in. 

 

3)  Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta: 

 

Nie dotyczy. 
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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 

 

MBF Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal) 

 

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)  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 dotyczy. 

 

8)  Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


