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Temat:  Powołanie Zarządu na nową kadencję 

 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 

 

Zarząd HubStyle S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki 

podjęła uchwałę nr 14/2018, na mocy której w ustalono skład Zarządu HubStyle S.A. na nową kadencję. Uchwała 

wejdzie w życie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 

W skład  Zarządu powołano: 

- Pana Wojciecha Czerneckiego, powierzając  mu z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 

finansowego Spółki  za rok obrotowym 2017 funkcję Prezesa Zarządu; 

- Pana Wojciecha Patynę, powierzając  mu z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 

finansowego Spółki  za rok obrotowym 2017 funkcję Wiceprezesa Zarządu; 

- Pana Wiktora Dymeckiego powierzając  mu z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 

finansowego Spółki  za rok obrotowym 2017 funkcję Członka Zarządu. 

Życiorysy Członków Zarządu: 

Powołany  Członek Zarządu Wojciech Czernecki posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie oraz szeroką 
wiedzę z obszaru planowania strategicznego, zarządzania rozwojem biznesu i marketingu internetowego. Obecnie 
prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Czernecki Consulting Wojciech Czernecki. Jest jednym ze 
współzałożycieli spółki HubStyle S.A., w której w latach 2006 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Był również 
jednym ze współzałożycieli spółki Morizon S.A., gdzie w latach 2010 - 2014 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 
W okresie 2008 – 2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki SklepyFirmowe.pl Sp. z o.o.  
 
Pan Wojciech Czernecki jest Absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wydziału 
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 roku ukończył również program Growing Your Business na 
London Business School. 
 
Pan Wojciech Czernecki oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w 
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej 
ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w 
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Pan Wojciech Czernecki jest Członkiem Zarządu jednostki zależnej Sugarfree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 
Powołany Członek Zarządu Wojciech Patyna jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, na której ukończył Wydział 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, otrzymując tytuł inżyniera informatyka. Był też uczestnikiem, oraz 

prelegentem międzynarodowych konferencji o tematyce informatycznej. 

Poniżej prezentujemy dokładny przebieg kariery zawodowej pana Wojciecha Patyny: 
 
10.2007 - obecnie 
ENTIS Wojciech Patyna, Gdańsk 
Właściciel, realizowanie projektów z zakresu zarządzania, tworzenia oprogramowania oraz konsultingu i procesów 
sprzedażowych, dla takich klientów jak m.in.: 
Nidus SARL, Baobaz Polska (międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwiązaniach e-commerce dla branży 
fashion), Moss Bross (wdrożenie systemu e-commerce), LPP (analiza stanu obecnego i opracowanie wymagań 
dla wdrożenia platformy e-commerce dla jednej z marek) 

 
07.2007 – 10.2007 
IF Research Polska sp. z o.o. -  Project Manager/Leader (Wdrożenie metodologii Scrum) 
 
05.2003 –06.2007 
Ypok Polska Sp. z o.o. – Project Manager, IT OfficeManager, programista 



 

 
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Wojciecha Patynę, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej 

wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 

lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Powołany Członek Zarządu Pan Wiktor Dymecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie 

ukończył studia na Wydziale Zarządzania. Ukończył również liczne kursy, m.in. z zakresu finansów i rachunkowości 

oraz zarządzania. 

Poniżej prezentujemy opis kariery zawodowej pana Wiktora Dymeckiego: 

X 2015 - obecnie  Hubstyle Spółka Akcyjna – Dyrektor ds. Finansowych 

IV 2014 – IX 2015 Standrew Spółka Akcyjna – Doradca Zarządu do Spraw Finansowych 

X 2013 – III 2014 Pozbud T&R Spółka Akcyjna - Dyrektor Finansowy 

II 2012 – IX 2013 Pozbud T&R Spółka Akcyjna – Główny Księgowy 

II 2010 – IX 2013 HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. – Menadżer w Departamencie Audytu 

IV 2009 – II 2010 S&W Ekspertyzy i Dochodzenia Gospodarcze Sp. z o.o. (obecnie EDG Spółka 

Audytorska Sp. z o.o.) – Specjalista ds. Opinii Gospodarczych  

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Wiktora Dymeckiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej 

wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 

lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Wiktor Dymecki jest Członkiem Zarządu jednostki zależnej New Fashion Brand Sp. z o.o. oraz prokurentem 

jednostki zależnej Sugarfree Sp. z o.o. 

 


