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25/2012 Powołanie członka Zarządu  

 

Warszawa, 24 maja 2012 r.  

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza 
Spółki na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r. powołała Marcina Rulnickiego na Członka 
Zarządu do składu Zarządu bieżącej kadencji z dniem 1 czerwca 2012 r. oraz na kolejną, 
pięcioletnią, wspólną kadencję Zarządu obejmującą okres od 11 lipca 2012 r. do 11 lipca 
2017 r. 
 
Marcin Rulnicki rozpoczął swoją karierę w Grupie Asseco we wrześniu 2009 roku, 
obejmując stanowisko Corporate Finance Manager w Asseco Poland.  Zakres jego 
obowiązków obejmował przede wszystkim koordynację finansowych aspektów 
zagranicznych projektów akwizycyjnych oraz nadzór właścicielski nad wybranymi 
zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Asseco. Marcin Rulnicki pełnił 
między innymi funkcję członka Rady Dyrektorów Grupy Asseco odpowiedzialnego za 
finanse, przewodniczącego Rady Dyrektorów Formula Systems, członka Rady Nadzorczej 
matrix42 A.G. oraz członka zarządu Asseco South Western Europe S.A. Od lipca 2008 
roku Marcin Rulnicki prowadził niezależną działalność doradczą specjalizującą się w 
projektach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. W okresie od sierpnia 2006 do lipca 
2008 pracował jako wiceprezes a następnie p/o prezesa zarządu Zachodniego Funduszu 
Inwestycyjnego NFI S.A., spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych, w której odpowiedzialny był za strategiczne i operacyjne zarządzanie 
funduszem, w tym restrukturyzację grupy kapitałowej. W latach 2002-2006 Marcin 
Rulnicki pracował w Heitman Financial, spółce zajmującej się zarządzaniem funduszami 
inwestującymi w nieruchomości, gdzie prowadził zespół odpowiedzialny za finanse spółek 
celowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W okresie od 2000 do 2002 pracował jako 
audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young.  Marcin Rulnicki ukończył 
Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Zarządzania) ze specjalizacją w zakresie 
Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. Marcin Rulnicki posiada 
uprawnienia biegłego rewidenta. 
Pan Marcin Rulnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco 
South Eastern Europe S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie 
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Marcin Rulnicki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 
prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 
Podstawa prawna: 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. 2009, nr 33, 
poz. 259) 
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