
WŁODZIMIERZ RETELSKI 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

imię i nazwisko: Włodzimierz Retelski 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 30.01.2026 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Doświadczenie : 

od 10/2020 – nadal   - Prezes Zarządu Fast Finance S.A.; 

od 01/2022 – nadal   - Prezes Zarządu, wspólnik w Linder sp. z o.o.  

od 06/2021 – nadal   - Prezes Zarządu Fintech Health Sp. z o.o.  

od 12/2020 – nadal   - wiceprezes Zarządu Up Sp. z o.o. 

od 12/2020 – nadal   - wiceprezes Zarządu Up to You Sp. z o.o. 

od 10/2020 – nadal   - członek rady nadzorczej Technology Space S.A. 

od 03/2019 do 04/2020  -  Prezes Zarządu w HDO Medical Sp. z o. o. 

od 03/2019 do 04/2020  - Prezes Zarządu w Care Center Sara Sp. z o. o. 

od 12/2009 do 04/2019  - Prezes Zarządu, Właściciel – Look At Sp. z o.o. Agencja Public 

Relations 

od 04/2005 do 04/2019  - Prezes Zarządu, Doradca Zarządu, współwłaściciel Locomotiva Sp. z 

o.o. Agencja Reklamowa 

od 01/2002 do 06/2005  - account Just Sp. z o.o. Agencja Reklamowa 

od 07/2000 do 06/2006  - członek Rady Nadzorczej „Polskie Radio S.A.” 

od 05/2000 do 10/2001  - Konsultant – Stafiej & Partnerzy DKS Sp. z o.o.  

od 10/1998 do 10/2002  - Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

od 07/1997 do 06/2000  - członek Rady Nadzorczej Polskie Radio "Radio Dla Ciebie" 

od 10/1994 do 10/1998  - radny, członek komisji gospodarczej i komisji bezpieczeństwa - Rada 

Gminy Warszawa Centrum 

od 02/1994 do 07/1994  - dyrektor Biura Krajowego - Kongres Liberalno-Demokratyczny 

od 11/1991 do 10/1993  - dyrektor Biura Poselskiego Kongresu Liberalno-Demokratycznego w 

Warszawie 

od 04/1991 do 04/1992 - członek Prezydium - Polska Rada Młodzieży 

od 03/1991 do 03/1992  - Sekretarz Komisji Krajowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

 

  

 

Wykształcenie : 

10.1989 - 10.1990 Uniwersytet Warszawski - Prawo 

10.1987 - 10.1994 Uniwersytet Warszawski - Historia 

09.1983 - 05.1987 LIII Liceum Ogólnokształcące stowarzyszenia PAX pod wezw. Św. Augustyna, 

Warszawa, klasa matematyczno-fizyczna 

  

Języki obce : 

Język angielski 

 

Kursy : 

Kurs dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa - zakończony egzaminem 

Kurs dla członków organów samorządowych organizowany przez Akademię L. Koźmińskiego 

Kurs języka angielskiego w Londynie 

 

Certyfikaty : 

Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów z klauzulą "poufne". 



  

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta. 

Pan Włodzimierz Retelski pozostaje Prezesem Zarządu spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji, która 

to spółka prowadzi działalność na tym samym rynku co Emitent. 

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 

Pan Włodzimierz Retelski był lub pozostaje członkiem organów zarządzających i nadzorczych: 

− od 10/2020 – nadal - Prezes Zarządu Fast Finance S.A.; 

− od 01/2022 – nadal – Prezes Zarządu, wspólnik w Linder sp. z o.o.  

− od 06/2021 – nadal - Prezes Zarządu Fintech Health Sp. z o.o.  

− od 12/2020 – nadal – wiceprezes Zarządu Up Sp. z o.o. 

− od 12/2020 – nadal – wiceprezes Zarządu Up to You Sp. z o.o. 

− od 10/2020 – nadal – członek rady nadzorczej Technology Space S.A. 

− od 03/2019 do  04/2020 - Prezes Zarządu w HDO Medical Sp. z o. o. 

− od 03/2019 do  04/2020 - Prezes Zarządu w Care Center Sara Sp. z o. o. 

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pan Włodzimierz Retelski nie został skazany za przestępstwo i oszustwa. Pan Włodzimierz Retelski nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja  podmiotu, 

w którym Pan Włodzimierz Retelski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

Z ostrożności należy wskazać, iż w chwili powołania Włodzimierza Retelskiego do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu Fast Finance S.A. w restrukturyzacji, spółka ta znajdowała się w stanie restrukturyzacji 

już od 2019 r.  

7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Włodzimierz Retelski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, z wyjątkiem spółki Fast 

Finance S.A. , w której Włodzimierz Retelski pozostaje Prezesem Zarządu.  

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;  

Pan Włodzimierz Retelski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 


