
Pan Marcin Żyliński – Członek Zarządu 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Marcin Żyliński, Członek Zarządu, termin upływu kadencji – 2023 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, gdzie uzyskał dyplom na kierunku 

Stosunki Międzynarodowe.  

 

Od 2009 roku związany z Willcare Polska sp. z o.o.  gdzie do dziś pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki.  

W Willcare Polska sp. z o.o.  Pan Marcin Żyliński zajmuje się rozwojem planów i programów rynkowych 

w celu tworzenia popytu i maksymalizowania sprzedaży produktów z segmentu medycznego.  Do jego 

głównych zadań należy rozwój biznesu, zarządzanie marką, wprowadzenie produktów na rynek, a także 

prognozowanie i wdrażanie strategii produktowej w celu osiągniecia celów marketingowych. 

 

W 2015 roku związał się z Paltinium M.M. sp. z o.o.   gdzie powołany został do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu spółki. Pan Marcin Zyliński w Paltinium M.M sp. z o.o.  odpowiedzialny jest za negocjacje i 

finalizację umów z dostawcami. Opracowuje również strategie  biznesowe, koordynuję realizację celów 

krótkoterminowych i celów długoterminowych.  

 

Od 2017 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Willcare Group sp. z o.o.  gdzie zajmuje się 

koordynacją działań podległych mu działów, prowadzeniem negocjacji ze sprzedawcami i dostawcami 

na rynku kosmetycznym. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Marcin Żyliński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

 

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 

Paltinium M.M. sp. z o.o.   – Prezes Zarządu – nadal; 

Willcare Group sp. z o.o.  – Prezes Zarządu – nadal; 

Willcare Polska sp. z o.o.  – Prezes Zarządu – nadal. 

 

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 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Żyliński nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Żyliński pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) informacja, 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 Marcin Żyliński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

Pan Marcin Żyliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

 


