
Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej 
 

Marek Mańka jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach im. Karola 

Adamieckiego, Kierunek Finanse i Bankowość (1998 r.). Posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy 

Alternatywnego Systemu Obrotu GPW nr 66/2011. Jest wspólnikiem i zarządzającym spółką DFI 

posiadającą status Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. Pan 

Marek Mańka posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego, 

sprawozdawczości finansowej, finansów przedsiębiorstw oraz bankowości korporacyjnej. Jest osobą 

posiadającą doświadczenie w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych i komitetów audytu spółek 

giełdowych. W swojej karierze zawodowej był wielokrotnie doradcą w projektach i procesach 

związanych z branżą stalową.  

Przebieg pracy zawodowej: 

• 1998 – 2000 - Bank BPH S.A.  – Inspektor, 

• 2000 - 2005 - Bank BPH S.A.  –  Dyrektor Oddziału w Tarnowskich Górach, 

• 2005 – do nadal – DFI sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik. 

Pan Marek Mańka w ciągu ostatnich pięciu latach pełnił następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

• DFI sp. z o.o. w -  Prezes Zarządu, Wspólnik – od 01.10.2005r. , funkcję sprawuje do nadal, 

• Pragma Inkaso S.A. -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – od 22.10.2007r., funkcję sprawuje 

do nadal, 

• Pragma Faktoring S.A.– Członek Rady Nadzorczej – od 21.06.2016r., funkcję sprawuje do nadal, 

• Invico S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 27.04.2015r. do 01.06.2017r., 

• Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach – Członek Komisji Rewizyjnej, od 24.06.2015r., 

funkcję sprawuje do nadal. 

Wykonywana przez Pana Marka Mańkę działalność poza Bowim S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku 

do Bowim S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołany członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej w stosunku do Bowim S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Bowim S.A. osobie prawnej 

jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 

podstawie ustawy o KRS.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

roku 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 z późn. zm.). 

 


