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1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej. 

30.03.2021 r. 

2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej. 

Tomasz Matczuk 

3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Emitenta. 

Członek Rady Nadzorczej 

4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem 

przebiegu pracy zawodowej 

Pan Tomasz Matczuk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 

następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, 

uzyskując tytuł radcy prawnego. W ramach swojej dotychczasowej kariery zawodowej brał 

udział w szeregu przedsięwzięć związanych z zakładaniem spółek, ich codzienną obsługą 

prawną, przekształceniami, podziałami, a także reorganizacjami w ramach struktur 

holdingowych.  Od 1996 r. uczestniczy w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, będąc jednym 

z najlepszych specjalistów w zakresie prawa związanego z funkcjonowaniem funduszy 

inwestycyjnych, obrotu instrumentami finansowymi oraz publicznego obrotu. Świadczył lub 

świadczy usługi na rzecz wielu podmiotów rynku kapitałowego, w tym także brał i bierze udział 

w szeregu przedsięwzięć związanych emitowaniem instrumentów finansowych. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
2006 - Wspólnik zarządzający Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria 

Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna 
2004 – 2006 Indywidualna praktyka 

zawodowa 
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Matczuka 

1999 - 2006 Inspektor nadzoru 
wewnętrznego 

SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. 

1996 - 2004 Referent prawny, następnie 
prawnik oraz starszy 

prawnik 

Kancelaria Prawna Vogel Zaborowski, Dubiński 
s.c. 

 

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, z oceną, 

czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta 

konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej 

bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Tomasz Matczuk nie prowadzi poza Emitentem działalności mającej dla niego istotne 

znaczenie. Nie prowadzi również działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 

6. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym 

w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Pan Tomasz Matczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 


