
Życiorys zawodowy Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo S.A. 
 
Pan Marcin Norbert Karczewski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ATC Cargo S.A.  
z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent), został powołany do pełnienia tej funkcji na kolejną 
kadencję. Kadencja członków Zarządu Spółki trwa 5 (pięć) lat i wygasa z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji, co oznacza, że nowa kadencja upłynie w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025. 
 
I. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pan Marcin Karczewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Ukończył ponadto roczny program ‘Management’ ICAN Institute 
prowadzony przez Harvard Business School. Na początku swojej kariery zawodowej Pan 
Marcin Karczewski zdobywał doświadczenie jako specjalista w dziale handlowym w A.P. 
Møller - Mærsk A/S w latach 2005 – 2009. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Frachtu 
Morskiego w spółce LCS Logistics S.A. Począwszy od roku 2010 Pan Marcin Karczewski 
pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, a kolejno Wiceprezesa Zarządu i Prezesa 
Zarządu w spółce OpenLog Sp. z o.o., a także był wspólnikiem tej spółki. Pan Marcin 
Karczewski przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu OpenLog Sp. z o.o. z dniem 31 
grudnia 2013 roku, na skutek połączenia tejże spółki z ATC Cargo S.A. Pan Marcin 
Karczewski pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Loconi Intermodal S.A.  
w okresie od lipca 2012 roku do stycznia 2014 roku. Od stycznia 2014 roku związany  
ze Spółką ATC Cargo S.A. Pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialny jest  
za politykę handlową Spółki oraz nadzór nad kwestiami operacyjnymi. 
  

II. Pan Marcin Karczewski, poza Emitentem, nie wykonuje działalności mającej istotne 
znaczenie dla Spółki. 
 

III. Pan Marcin Karczewski, w okresie ostatnich trzech lat, był związany z następującymi 
spółkami prawa handlowego: 
▪ Hetez Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – jako wspólnik i członek Zarządu – do dnia 

dzisiejszego, 
▪ Hetez Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni – jako wspólnik – do dnia dzisiejszego, 
▪ Dal – Sol Sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie – jako wspólnik i członek Zarządu – do 

dnia dzisiejszego. 
 
IV. Pan Marcin Karczewski nigdy nie został skazany prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych  
lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 
października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa  
w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nigdy nie otrzymał sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
 

V. Pan Marcin Karczewski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorującego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, 
restrukturyzacji, likwidacji lub zarządu komisarycznego.  
 

VI. Pan Marcin Karczewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku  
do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej  
lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
 

VII. Pan Marcin Karczewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


