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Załącznik do RB 12/2008 z dnia 22.10.2018 r. 

 
 
 

Życiorysy zawodowe członków Zarządu IMAGIS S.A. 
 

1. Rafał Berliński 

 

L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 
do Regulaminu ASO) 

Informacje 

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

Rafał Berliński 

Prezes  Zarządu Imagis SA 

Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia za 5 pełny okres rozliczeniowy Spółki  licząc od 
początku bieżącej kadencji  Zarządu 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego 

 

Ukończył studia prawnicze  na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów 
Międzynarodowych w Warszawie. Posiada doświadczenie w 
zarządzaniu spółkami, w tym z branży Systemów Informacji 
Przestrzennej.  

Pełnione funkcje w ostatnich latach: 

1998 – 2007:  Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu PPWK 
S.A. 

2009 – 2011: Dyrektor Finansowy i członek Zarządu w spółce New 
Trade Solutions S.A. 

Od 2014 – obecnie: Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu 

 Imagis S.A.  

2017 – obecnie Wiceprezes EMAPA S.A. 

c). wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

nie dotyczy 

d). 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, 

1998 – 2007:  Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu PPWK 
S.A. 

2009 – 2011: Dyrektor Finansowy i członek Zarządu w spółce New 
Trade Solutions S.A. 

2014 – aktualnie: Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Imagis 
S.A. 

2014- 2015: Członek Zarządu Emapa S.A 

2015 – aktualnie: członek Zarządu, a następnie Wiceprezes ds. 
Finansowych Emapa S.A. 

2014 – 2015: Prezes Zarządu GPS Konsorcjum sp. z o.o. 

2012-czerwiec 2018 – członek Zarządu Paramoto Sp. z o.o. 

e). informacje czy w okresie ostatnich pięciu 
lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 
o których mowa w art. 18 §2 ksh lub 
przestępstwa określone w Ustawie o 
obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 
dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów 
prawa obcego, oraz wskazanie, czy w 

Pan Rafał Berliński w okresie ostatnich pięciu lat nie został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz 

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 
do Regulaminu ASO) 

Informacje 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat 
osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

f). 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 nadzorczej 

Imagis SA – członek zarządu w latach 2014-2018, restrukturyzacja 
od 2016 roku. Zawarcie prawomocnego układu z wierzycielami. 

2014 – 2015: Prezes Zarządu GPS Konsorcjum sp. z o.o. - 
złożenie wniosku o upadłość. 

 

 

 

g). 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 

 

Pan Rafał Berliński nie prowadzi działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

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

nie figuruje 

 
2. Jerzy Cegliński 
 

L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 
do Regulaminu ASO) 

Informacje 

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

Jerzy Cegliński 

Wiceprezes Zarządu Imagis SA 

Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia za 5 pełny okres rozliczeniowy Spółki  licząc od 
początku bieżącej kadencji  Zarządu 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego 

 

Pan Jerzy Cegliński ukończył Szkołę Główną Handlową w 
Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia 
podyplomowe "Psychologia Biznesu" w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L Koźmińskiego w 
Warszawie. W latach 1998-2006 związany z branżą 
telekomunikacyjną na stanowiskach w obszarze finansów oraz 
zarządzania projektami telekomunikacyjnymi. W latach 2008-2009 
związany byt z Grupą Mediatel, jako Członek Zarządu Mediatel SA 
oraz spółek zależnych. Od 2007 r. do 2013 r. Członek oraz Prezes 
Zarządu INFO-TV-FM. Piastuje funkcję Członka Zarządu spółki 
Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. Od 2014 Członek oraz 
Wiceprezes Zarządu Imagis SA. Od 2015 Wiceprezes Zarządu a 
następnie Członek Rady Nadzorczej Emapa SA. Od 2006 roku 
prowadzi działalność gospodarczą specjalizującą się w doradztwie 
finansowym. 
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 
do Regulaminu ASO) 

Informacje 

c). wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

nie prowadzi 

d). 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, 

Stan aktualny: 

Imagis SA – Wiceprezes Zarządu 

Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

Emapa SA – członek Rady Nadzorczej 

Stan w poprzednich trzech latach: 

Emapa SA – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych – 2015 – 2016 

mapGO24.pl SA – Prezes Zarządu, likwidator  

e). informacje czy w okresie ostatnich pięciu 
lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 
o których mowa w art. 18 §2 ksh lub 
przestępstwa określone w Ustawie o 
obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 
dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów 
prawa obcego, 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 

Pan Jerzy Cegliński w okresie ostatnich pięciu lat nie został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz 

nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

f). 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 nadzorczej 

Imagis SA – członek zarządu w latach 2014-2018, restrukturyzacja 
od 2016 roku 

mapGO24.pl SA – likwidacja 

 

g). 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 

 

Pan Jerzy Cegliński nie prowadzi działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu nie nie 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

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

nie figuruje 

 

 


