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Zarząd RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”, „Spółka”), w uzupełnieniu raportów bieżących 
34/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku oraz 35/2019 z dnia 27 listopada 2019, 
przekazuje informacje dotyczące nowo powołanych członków organów Spółki tj. Pana 
Pawła Jarczewskiego powołanego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, , Pana  
Jerzego Karneya powołanego na członka Rady Nadzorczej Spółki, a następnie 
delegowanego do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu oraz Pana Michała 
Maćkowiaka powołanego na członka Rady Nadzorczej: 
 
Paweł Jarczewski – uznany menadżer o wieloletnim doświadczeniu na stanowiskach 
zarządczych i kierowniczych w polskich i zagranicznych korporacjach, posiadający 
kompetencje w zakresie zarządzania kompleksowymi procesami gospodarczymi, 
począwszy od restrukturyzacji poprzez budowę wartości oraz pozyskiwanie 
finansowania korporacyjnego oraz inwestycyjnego, aż do procesów M&A we 
współpracy z czołowymi bankami inwestycyjnymi. 

Swoją karierę rozpoczął w branży inżynierskiej w puławskiej spółce PROZAP. 
Zajmował się marketingiem, sprzedażą i kontraktacją technologii oraz zakupem 
obiektów przemysłowych. W latach  1999 - 2002 w Zakładach Azotowych “Puławy”  
jako szef zaopatrzenia inwestycyjnego prowadził negocjacje w zakresie zakupu 
nowych technologii. Uczestniczył w procesie budowy wielu nowych instalacji oraz 
koordynował procesy zakupów dla tych przedsięwzięć. Swoje doświadczenie zdobyte 
z tego okresu wykorzystał potem w procesie budowania polskiego czempiona 
chemicznego jakim stała się Grupa Azoty S.A. 

Od 2002 do 2006 był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w Zakładach Azotowych 
“Puławy” S.A. gdzie odpowiadał za sprzedaż, marketing oraz logistykę.  

Następnie od 2007 do 2008 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju w spółce 
CTL Logistics S.A., w której odpowiadał za sprzedaż i rozwój segmentu chemicznego. 

W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” 
S.A.  

Z kolei w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.  



 

W tym okresie pełnił również funkcję członka Rady Dyrektorów w KGHM International 
Ltd. (Kanada). 

Od października 2016 do listopada 2019 w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności, FERTICS CONSULTING Paweł Jarczewski, zajmował się doradztwem 
gospodarczym. Ponadto od grudnia 2018 roku do czerwca 2019 pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu Via West Sp. z o.o. 

W przeciągu swojej kariery zawodowej pełnił funkcje przewodniczącego rad 
nadzorczych w spółkach: MEZAP Sp. z o.o., CTL Kolzap Sp. z o.o., Bałtycka Baza 
Masowa Sp. z o.o. oraz w spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A. 

Jest magistrem ekonomii. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział  
Handlu Zagranicznego. 

Jerzy Karney  – manager, ekspert w dziedzinie fuzji i przejęć oraz zarządzania  
strategicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych firmach 
na polskim rynku finansowym takich jak Bank Pekao S.A., instytucje należące do 
Grupy Raiffeisen w Polsce i PZU Group S.A. 

W latach 2003 - 2005 pełnił funkcję Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich 
i Multimediów w Grupie Interia.pl.  

W 2005 roku dołączył do funduszu inwestycyjnego Magellan Pro-equity Fund I S.A. 
(Cersanit, Synthos, Barlinek, Echo Investment). Pełniąc funkcję wiceprezesa, był 
odpowiedzialny m.in. za finansowanie projektów inwestycyjnych oraz analizy struktury 
aktywów. 

Od 2011 do 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki telekomunikacyjnej 
HAWE S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W kolejnych latach wykorzystywał swoje ogromne doświadczenie w sektorze 
finansowym i zarządzaniu doradzając strategicznie firmom Indykpol S.A., 
Trans Polonia, Gatta oraz G2A.COM. 

Od 17 listopada 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu PBG S.A.  

Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Również 
na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studia podyplomowe z zakresu operacji 
gospodarki narodowej. 

Michał Ma ćkowiak  – manager, ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych 
oraz elektromobilności.  

Uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale 
Zarządzania. Absolwent Aalto University School of Business, Helsinki -  
Studia Executive MBA, EMBA. 



 

Od 2008 roku związany z Grupą Kapitałową PBG, a od 2014 roku 
z Grupą Kapitałową RAFAKO. Prezes RAFAKO EBUS Sp. z o.o. 

Do czasu powołania na członka Rady Nadzorczej był odpowiedzialny za innowacje 
w Grupie RAFAKO. Zarządzał projektem  RAFAKO EBUS, w ramach którego powstał 
pierwszy polski autobus elektryczny z bateriami w podwoziu. Ściśle współpracuje 
z InnoEnergy. Ekspert Horyzont 2020 w EASME. Wspiera start-upy w Europie 
z sektora energetyki i elektromobilności. Członek grupy roboczej EU Battery Alliance 
pod skrzydłami Komisji Europejskiej. Ostatnio zaangażowany w rynek venture capital, 
szczególnie w kształtowanie rynku VC w Polsce. Współzałożyciel Bateryjnego Klubu 
Technologicznego w polskim zespole parlamentarnym ds. Energii. 

 
Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, §5 pkt 5 i §10 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).    
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