
Robert Jędrzejowski 

Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1996 r. ukończył wydział Prawa i Administracji 

na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra prawa. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych, 

a w 2011 r. uzyskał licencję syndyka. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania, które zdobył 

zarówno jako partner zarządzający (prezes zarządu) Sovereign Capital, jak i członek organów poszczególnych 

spółek portfelowych Sovereign Capital. Od 2007 r. sprawował funkcję członka Zarządu Pekabex S.A., a od 2015 

r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. 

 

Przemysław Borek 

Absolwent Politechniki Gdańskiej, w 1995 r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na kierunku budownictwo, 

uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. W latach 1995-2002 

pracował jako asystent na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w 

Budownictwie, przygotowywał liczne opracowania techniczne i ekspertyzy. Uczestniczył również w autorskim 

projekcie zbiornika o objętości 75 tys. m3, który wykonywany był na Białorusi. W 1996 r. ukończył Pedagogiczne 

Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przemysław Borek od 1999 

roku posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Praktyczne umiejętności projektowania i analizy konstrukcji zarówno stalowych jak i żelbetowych wykorzystywał 

prowadząc własną Pracownię Projektową ARC Projekt. Od 2002 r. pracował na stanowisku kierownika projektu w 

firmie Ergon Poland sp. z o.o., następnie w latach 2003-2007 pełnił funkcję dyrektora handlowego, budując od 

podstaw struktury i pozycję rynkową nowo otwartego polskiego oddziału firmy Ergon. Odnotowano wówczas 

wzrost rocznych obrotów z 7 do 114 mln PLN. Od 2008 r. związany z Grupą Pekabex, gdzie pełni funkcję 

Prezesa Zarządu Pekabex Bet. Wiceprezes Zarządu Pekabex S.A. od 2015 r. 

 

Beata Żaczek 

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, kierunku Marketing i 

Zarządzanie, specjalność Finanse i Rachunkowość, na której to uczelni ukończyła również podyplomowe studia z 

zakresu zarządzania finansami. Ukończyła program managerski na Uniwersytecie Kalifornijskim. Swoją wiedzę i 

doświadczenie zdobyła podczas pracy w międzynarodowych korporacjach z branż: budowlanej, zarządzania 

nieruchomościami, motoryzacyjnej oraz marketingu i reklamy na stanowiskach związanych z finansami, 

początkowo jako Controller Finansowy a następnie Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu. Posiada wiedzę z 

zakresu finansów, controllingu, księgowości (w tym standardów MSR/MSSF oraz transfer pricing), podatków, 

prawa korporacyjnego, jak również narzędzi informatycznych wspomagających analizy i raporting. Beata Żaczek 

rozpoczynała karierę w spółce Hydrobudowa-6 S.A.(grupa Bilfinger Berger). Od 2009 r. związana z Grupą 

Pekabex najpierw jako Członek Rady Nadzorczej a później jako dyrektor finansowy/ członek zarządu/ CFO 

w Grupie Pekabex. Wiceprezes Zarządu Pekabex S.A. od 2015 r. 

 

Tomasz Seremet 

Absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończył Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na 

kierunku budownictwo, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. 

Ponadto posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również certyfikat Chartered Engineer of Engineers Ireland CEng 

MIEI. Tomasz Seremet rozpoczynał karierę jako asystent projektanta w Biurze Projektowym Pekabex S.A. w 

latach 1999-2000. W latach 2000-2005 pracował w Biurze Inżynierskim Projekta Sp. z o.o. (należącym do 

holenderskiej grupy Bartels Engineering BV). Od 2010 r. związany z Grupą Pekabex. 


