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Zarząd Spółki HubStyle S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HubStyle S.A. w 

dniu 28 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Paczka. 

 

Pan Wojciech Paczka posiada wykształcenie wyższe. W 2012 roku ukończył Erasmus School of 

Economics w Rotterdamie na kierunku Financial Economics.  Pan Wojciech Paczka posiada 

doświadczenie w zakresie finansowym, doradztwie strategicznym, bankowości inwestycyjnej. Poniżej 

przebieg kariery zawodowej Pana Wojciecha. 

 

04.2019 - … Drevvno, Wrocław - właściciel, CEO 

03.2016 - 04.2019 Dobra Forma, Namysłów, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 

 Kluczowe projekty / osiągnięcia: 

• Odpowiedzialność za stworzenie, rozwój oraz egzekucję strategii w latach 
2016-2019 

• Integracja post-fuzyjna po nabyciu przez inwestora 100% udziałów w 
spółce w 2016 

• Zwiększenie wartości sprzedanych produktów z 4 mln zł w 2016 do 15 
mln zł w 2018 

• Rozbudowa kadry managerskiej oraz całego zespołu - z 30 do 100 osób 

• Wejście na nowe rynki zbytu - Dobra Forma rozpoczęła sprzedaż m.in. do 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Skandynawii, Malty 

• Stworzenie nowych segment produktów oraz odpowiedzialnych za nie 
zespołów (np. HoReCa - projekty m.in dla Hilton, Scandic, KFC, Pizza Hut)  

• Współudział w kompletnej modernizacji fabryki oraz parku maszynowego 

• Współtworzenie i promowanie nowego brandu - Polska Grupa Meblowa 

 

 

 

05.2013-03.2016 EY (Ernst&Young), Warsaw, Senior 

  Kluczowe projekty / osiągnięcia: 

• Sprzedaż wiodącego gracza na rynku e-papierosów do British American 
Tobacco 

• Sprzedaż centrum diagnostyki histopatologicznej Olympus Consilio 

• Sprzedaż medycznych aktywów (non-core) należących do ORLENu na 
rzecz PZU 

• Sprzedaż Emerson sp. z o.o., największego i całkowicie niezależnego 
lettershopu w Europie Środkowo-Wschodniej na rzecz funduszu private 
equity 

http://m.in/
http://m.in/


• Udział w projektach M&A zarówno sell-side jak i buy-side, również jako 
lider zespołu 

• Poszukiwanie targetów akwizycyjnych, nadzór nad wyceną oraz 
procesem due diligence 

• Negocjacje umów SPA  

• Nadzór nad wszystkimi zespołami zaangażowanymi w proces 
transakcyjny (wyceny, due diligence, dział prawny, dział podatkowy) 

• Wsparcie wiodącego gracza na rynku finansowym w opracowaniu 
strategii rozwoju w tym analiza rozwoju poprzez akwizycje 

• Wsparcie kluczowej grupy kapitałowej w analizie portfolio spółek oraz 
przygotowanie rekomendacji dotyczącej pozbycia się non-corowych 
aktywów 

 

 

 

06.2012-02.2013 Roland Berger Strategy Consultants, Warsaw, Analityk 

 Kluczowe projekty / osiągnięcia 

• Analiza rynku dla wiodącego gracza z branży petrochemicznej, w tym 
analyze strategy działania oraz przygotowanie projekcji cen 

• Due diligence firmy z branży medycznej 

• Due diligence firm z branży telco, pełna analyze model biznesowego 

 

 

2010 – 2011 Disruptive Concepts, Konsultant; Goldenberry, Wsparcie projektowe, Alior 
Bank, Praktykant 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Małgorzata Woźniak nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej zaś wykonywana przez nią działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki 

HubStyle S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Małgorzata Woźniak nie jest wpisana do 

Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym 

powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 

2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek 

giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 


