Pan Marek Młotek-Kucharczyk jest z wykształcenie ekonomistą. W 1996 roku ukończył Szkołę
Główną Handlową w Warszawie. W latach 1994/1995 studiował w Stafordshire University w ramach
programu Tempus. Od 2010 roku jest członkiem Chartered Institute of Management Accountants - od
2012 roku legitymuje się tytułem Fellow Member (FCMA). Brał udział w licznych kursach i
szkoleniach z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości i podatków.
Pan Marek Młotetk-Kucharczyk posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania i finansów
w polskich i międzynarodowych organizacjach, na różnych szczeblach organizacyjnych. Karierę
zawodową rozpoczął w 1996 roku w CDM Pekaes S.A., jednym z czołowych polskich domów
maklerskich, jako analityk finansowy, awansując do roli Kierownika Działu. W CDM Pekao S.A.
odpowiadał za projekty publicznych ofert akcji, obligacji zamiennych i municypalnych, projekty
wycen wartości przedsiębiorstw oraz analizy branżowe. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Zastępcy
Dyrektora Finansowego w Inter Cars S.A., czołowego dystrybutora części zamiennych w Europie
Środkowo-Wschodniej, gdzie odpowiadał za całość procesów sprawozdawczości finansowej i
menedżerskiej, w tym za przygotowanie, wprowadzenie i nadzór nad procesami raportowania
giełdowego i konsolidacji sprawozdań finansowych. W latach 2008-2010 jako Dyrektor Finansowy i
Członek Zarządu MLP Group S.A. (deweloper powierzchni magazynowej) kierował całością
procesów finansowych grupy kapitałowej, odpowiadając m.in. za zarządzanie ekspozycją kredytową.
Od 2010 do 2014 sprawował funkcję Dyrektora Finansowego Inter-Team Sp. z o.o., podmiotu grupy
kapitałowej Hella - niemieckiego producenta z branży motoryzacyjnej. W Inter-Team m.in. brał udział
w stworzeniu nowej strategii rozwoju oraz był odpowiedzialny za zapewnienie jej finansowania.
Przeprowadził dogłębną reorganizację funkcji finansowych z zadaniem wdrożenia praktyk partnerstwa
biznesowego dla działów operacyjnych. W latach 2014-2015 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego,
Prokurenta Pekaes S.A., kierując całością procesów finansowych oraz procesów wsparcia sprzedaży i
operacji, w zakresie IT, zakupów i zarządzania nieruchomościami.
Od 2016 roku Niezależny Członek Rad Nadzorczych: Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (Sekretarz
Rady Nadzorczej) oraz Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie (czarterowe linie lotnicze).
Od 2016 roku Członek Zarządu Mila S.A. (sieć supermarketów) oraz market-Detal Sp. z o.o., obie z
siedzibą w Inowrocławiu i KCR S.A. z siedzibą w Warszawie (badania kliniczne). Od 2017 roku
Członek Zarządu Mila Holding S.A. z siedzibą w Inowrocławiu.

