
Pan Łukasz Pajor pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej M Development SA. 

Pan  Łukasz Pajor posiada wykształcenie  wyższe;  ukończył  studia  prawnicze  na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: Prawo). Od roku 2009 uczęszcza na 

studia  doktoranckie  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Łódzkiego  (Katedra 

Prawa Finansowego). 

W latach 2009 - 2013 Pan Łukasz Pajor odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 

Adwokackiej w Łodzi i w roku 2013 złożył egzamin adwokacki uzyskując tytuł adwokata. W 

roku  2011  odbył  staż  w  Międzynarodowym  Biurze  Dokumentacji  Podatkowej  w 

Amsterdamie. 

Pan Łukasz Pajor zdobywał doświadczenie zawodowe kolejno pracując:     

 [01.2010  -  06.2013]  -  Kappes,  Kwiecień,  Masłowski,  Płachecki.  Adwokaci.  Spółka 

Partnerska;

 [05.2011  -  obecnie]  -  Asystent  w  Katedrze  Prawa  Finansowego  Wydziału  Prawa  i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;

 [12.2012 - 10.2013] - Członek rady Nadzorczej Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi;

 [11.2011  –  obecnie]  -  Członek  rady  Nadzorczej  DFP  Doradztwo  Finansowe  Spółki  

Akcyjnej w Łodzi.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Łukasza Pajora oświadczeniem:     

 Pan Łukasz Pajor nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem 

wyżej opisanych podmiotów, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani 

wspólnikiem w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej; ; 

 w  stosunku  do  Pana  Łukasza  Pajora  nie  zostały  wydane  żadne  wyroki  związane  z 

przestępstwami oszustwa; 

 Pan  Łukasz  Pajor  nie  otrzymał  sądowego  zakazu  działania  jako  członek  organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

 Pan Łukasz Pajor nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach,  które  znalazły  się  w  stanie  upadłości,  zarządu  komisarycznego  ani 

likwidacji; 

 Pan Łukasz Pajor nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 



 Pan  Łukasz  Pajor  nie  jest  wpisany  do  Rejestru  Dłużników  Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  


