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Zmiany w Zarządzie UNIMOT
Michał Parkitny, dotychczas odpowiedzialny za finansowanie spółek w londyńskim Standard Bank,
został nowym Członkiem Zarządu UNIMOT.
20 czerwca 2017 r. zaszły zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A. Rezygnację ze stanowiska złożyła
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Spółki. Składając rezygnację,
Małgorzata Garncarek wskazała, że decyzja jest podyktowana przyczynami osobistymi. Następnie
Rada Nadzorcza UNIMOT powołała Michała Parkitnego na stanowisko nowego Członka Zarządu ds.
Finansowych Spółki.
ጀ Jestem bardzo wdzi?czny Pani Ma?gorzacie Garncarek za dotychczasowy wk?ad w rozwój
Spó?ki i ca?ej Grupy – komentuje Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.
– B?dzie ona nadal odgrywa? bardzo istotn? rol? w strukturach Grupy UNIMOT, pe?ni?c
dotychczasow? funkcj? Dyrektora Finansowego. Natomiast pojawienie si? w strukturach UNIMOT
S.A. Pana Micha?a Parkitnego to bardzo wa?ny krok w kierunku krajowej i zagranicznej ekspansji
Spó?ki – podkreśla Adam Sikorski . – Micha? Parkitny jest cenionym ekspertem z zakresu
finansowania spó?ek na rynkach mi?dzynarodowych, z wieloletnim do?wiadczeniem zdobytym m.in.
w Standard Bank w Londynie. W zwi?zku z tym, ?e UNIMOT bierze pod uwag? mo?liwo?? akwizycji
innych podmiotów oraz poszukuje strategicznych partnerów poza granicami kraju, obecno??
Micha?a Parkitnego w Zarz?dzie u?atwi UNIMOT dzia?anie na mi?dzynarodowych rynkach
kapita?owych i przyczyni si? do skutecznej realizacji wymienionych celów.
Michał Parkitny od 2010 r. był związany z londyńskim oddziałem Standard Bank, gdzie kierował
zespołem ds. finasowania spółek. Przez ponad 6 lat doradzał spółkom z sektorów: naftowego i
gazowego (upstream and downstream), telekomunikacyjnego, wydobywczego oraz consumer finance.
Wcześniej pracował w banku inwestycyjnym JP Morgan w Londynie, kierując zespołem instrumentów
dłużnych w Europie Centralnej oraz Wschodniej. W Polsce doradzał m.in. spółkom: PGNiG, TPSA,
Getin Bank oraz Koleje Mazowieckie. Współpracował także z Ministerstwem Finansów przy
pozyskiwaniu finansowania na rynkach międzynarodowych, i przez dwa lata był związany z
warszawskim oraz londyńskim oddziałem Bloomberg, gdzie zajmował się analizą dłużnych papierów
wartościowych. Michał Parkitny jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystą
programu „International Business”, zorganizowanego przez Uniwersytet w Kopenhadze.
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