Rafał Tomkowicz
Pan Rafał Tomkowicz od 14 lat związany jest z rynkiem finansowym w Polsce.
Pełnił funkcje menadżerskie w kilku dużych instytucjach finansowych. Jest
autorem wielu publikacji poświęconych bankowości detalicznej. Pomysłodawca
i współtwórca spółki Sfera Finansów SA, specjalista w zakresie wiedzy o
finansach osobistych, redaktor prowadzący internetowego nośnika informacji z
obszaru wiedzy o bankowości. Członek Rady Programowej III Kongresu
Sektora Pożyczkowego w Polsce, częsty organizator oraz prelegent konferencji
związanych z tematyką finansową. Inicjator prac nad kampanią społeczną
dotyczącą upowszechnienia Kodeksu Świadomego Kredytobiorcy.
Pan Rafał Tomkowicz w przeszłości zajmował następujące stanowiska:
1) Wspólnik, Członek Zarządu – MoneyBeat Spółka z o.o. (13.10.2015 –
nadal)
2) Wspólnik – Affiliate 44 Spółka z o.o. (20.08.2015 – nadal)
3) Członek Rady Administrującej - AERFINANCE SE (31.07.2015 – nadal)
4) Członek Zarządu – Artivia Spółka z o.o. (28.08.2014 – nadal)
5) Wspólnik i Członek Zarządu – Meritum Centrum Obsługi Biznesu Spółka
z o.o. (do 19.03.2014)
6) Wspólnik i Członek Zarządu – Finansosfera Spółka z o.o. (do 10.10.2013)
7) Wspólnik i Członek Zarządu – Termopharm Spółka z o.o. (od 28.05.2013
– nadal)
8) Członek Zarządu – Sfera Finansów Spółka z o.o. (02.10.2012 – nadal)
9) Członek Rady Nadzorczej - Real Estate Media SA (21.06.2012 – nadal)
10) Członek Rady Nadzorczej – E-ventures.pl SA (05.03.2012 – nadal)
------------Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których Pan Rafał Tomkowicz pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy.
Dariusz Ilski
Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń
i Bankowości w Warszawie. Uzyskał także dyplom MBA na University of
North West w Nowym Yorku.
Pan Dariusz Ilski karierę zawodową rozpoczął w roku 1991 , gdzie do 1992 r.
pracował na stanowisku kierownika działu promocji agencji impresaryjnej PHU
Delmex sp zoo.

W latach 1993 - 1999 pracował jako dyrektor handlowy w założonej przez
siebie agencji ubezpieczeniowej Life s.c. tworząc ogólnopolska siec
przedstawicielstw dla Commercial Union Polska SA.
W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję członka zarządu spółki transportu
lotniczego cargo Sprint Air S.A., a także funkcję prezesa zarządu, a następnie
członka rady nadzorczej założonego przez siebie domu maklerskiego Time
Asset Management S.A.
Od 2010 r. Pan Dariusz Ilski związany jest ze spółką mediów internetowych
Inwestycje.pl S.A., gdzie pełnił funkcję członka zarządu, a następnie członka
rady nadzorczej.
Ponadto, od 1999 r. Pan Dariusz Ilski pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki
zajmującej się wynajmem nieruchomości własnych Delta Property sp. z oo.
sp.k, a od 2002 r. Pan Dariusz Ilski pełni funkcję prezesa zarządu własnej firmy
inwestycyjnej Ilski Investment sp. z o.o.,
Od 2011 r. pełni funkcję członka rady administracyjnej spółki europejskiej Aer
Finance S.E
Pan Dariusz Ilski od 2011 r. związany jest również ze spółką zarządzającą
międzynarodową siecią samoobsługowych myjni samochodowych Auto-Spa
S.A., gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu, a wcześniej
przewodniczącego rady nadzorczej.
Funkcję członka rady nadzorczej Spółki i2 Development SA pełni od czerwca
2015 r.
------------Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których Pan Dariusz Ilski pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy.
Konrad Piechota
Pan Konrad Piechota związany z branżą IT od początku swojej kariery
zawodowej, absolwent zarządzania, obecnie doktorant na wydziale zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozpoczynał od własnej agencji
interaktywnej, następnie pracował jako specjalista ds. e-commerce w firmie
Ubezpieczeniaonline.pl, obecnie Prezes Zarządu i udziałowiec tej spółki.
Twórca wielu projektów z zakresu e-commerce.

Pan Konrad Piechota w przeszłości zajmował następujące stanowiska:
1) Wspólnik i Członek Zarządu - Ekosynergia Spółka z o.o. (od 18.08.2010
– nadal)
2) Członek Zarządu – Ubezpieczeniaonline.pl Spółka z o.o. (14.12.2009 –
nadal)
3) Wspólnik - Ubezpieczeniaonline.pl Spółka z o.o. (26.09.2013 – nadal)
4) Wspólnik - Directinfo Spółka z o.o. (od 14.11.2011 – nadal)
------------Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których Pan Konrad Piechota pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy.
Rafał Blum
Pan Rafał Blum karierę zawodową rozpoczynał w największej w kraju hurtowni
farmaceutycznej specjalizującej się w dostawach leków i środków
farmaceutycznych do szpitali, w której to przez kolejne lata zdobywał
doświadczenie z zakresu controllingu i finansów. W ostatnich latach
uczestniczył w tworzeniu i budowaniu funduszu inwestycyjnego działającego na
zasadach private equity, venture capital, gdzie był odpowiedzialny za
zarządzanie finansami.
Pan Rafał Blum w przeszłości zajmował następujące stanowiska:
1) Wspólnik - Talky Spółka z o.o. (od 28.10.2015 – nadal)
2) Prezes Zarządu – Nettle Pharma Services Spółka z o.o. (03.10.2014 nadal)
3) Wspólnik i Członek Zarządu – Grafen Capital Spółka z o.o. (16.02.2012 nadal)
4) Członek Rady Nadzorczej - Auto-Spa SA (do 24.09.2013)
5) Członek Zarządu – Nettle SA (01.10.2012 - nadal)
------------Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których Pan Rafał Blum pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy.
Piotr Smagała
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Od ponad 20 lat zajmujący się obsługą prawną podmiotów
gospodarczych. Od 2002 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego we

Wrocławiu, która specjalizuje się we wszechstronnej obsłudze firm krajowych i
z kapitałem zagranicznym, działających we wszystkich sektorach biznesu. Od
wielu lat doradza przedsiębiorcom z branży deweloperskiej i inwestorom na
rynku nieruchomości. Wspiera także spółki giełdowe w procesie emisji
papierów wartościowych, świadcząc im kompleksowe doradztwo prawne i
reprezentując ich interesy przed organami rynku kapitałowego, a także podmioty
publiczne w zakresie realizacji zamówień publicznych. Od roku 2012 jest
wspólnikiem oraz prezesem zarządu w spółce Capitalconsulting Smagała
Strzelczyk Sp. z o.o.
Zajmowane stanowiska w spółkach kapitałowych i osobowych:
Okres

2013-12-03 – 2015-06-02
2012-06-13 - 2013-09-20
2012-01-04 – nadal
Od 2012-07-06
2011-05-23 - 2013-10-04
2006-11-08 - 2011-05-22
2010-01-13 – nadal
23.06.2014 - nadal
2015-04-03 - nadal
2016-03-14 - nadal

Nazwy spółek
kapitałowych i osobowych

Indoor Constructions
Polska sp. z o.o. w
likwidacji
WDSP Holding S.A.
Inwestycje.pl S.A.
Capitalconsulting Smagała
Strzelczyk sp. z o.o.
O’Brien Properties sp. z
o.o. w likwidacji
Grand 4 sp. z o.o. w
likwidacji
Indata S.A.
Speedy Race Track Sp. z
o.o.
Unique Broker and
Insurance Service Solutions
S.A.

Zajmowane stanowisko

Likwidator
Przewodniczący RN
Członek RN
Wspólnik/Prezes zarządu
Likwidator
Prezes zarządu
Likwidator
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Wiceprezes Zarządu
Prezes Zarządu

