
Michał Przybyłowski  – członek Rady Nadzorczej Emitenta, której kadencja 
upływa w dniu 23 czerwca 2017 roku.  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Przybyłowski: 

− w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa oszustwa  

− w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego, 

− w okresie ostatnich pięciu lat nie nastąpiła upadłość, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego, 

− nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta,  

− nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej, 

− nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: 

Od 2001 r. związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, współzałożyciel 
Polskiego Forum Corporate Governance. Autor oraz współautor publikacji na temat 
rynku kapitałowego oraz corporate governance, członek zespołu pracującego nad 
kodeksem nadzoru korporacyjnego, białą księgą corporate governance oraz 
architekturą rynku kapitałowego w Polsce. Członek zespołu konsultacyjnego kodeks 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

Od 2004 r. doradca na rynku kapitałowym, odpowiedzialny za pozyskanie kapitału 
dla projektów typu start-up, realizację ofert prywatnych w procesie pre-IPO, 
współpracę z funduszami venture capital, komercjalizację przedsięwzięć oraz 
transakcje fuzji i przejęć. Od 2007 r. aktywnie zaangażowany w powstanie 
alternatywnego systemu obrotu NewConnect, a później w doradztwo w procesie 
wprowadzania spółek do obrotu (Certyfikowany Doradca NewConnect/Catalyst 
54/2011). Od 2010 r. współzałożyciel i Partner Zarządzający w spółce doradczej 
Taylor Economics odpowiedzialny za projekty doradztwa strategicznego i 
kapitałowego dla przedsiębiorstw.  

 
Istotna działalność wykonywana poza emitentem: 
Działalność doradcza prowadzona w ramach spółki Taylor Economics Sp. z o.o. oraz 
Autoryzowanego Doradcy PL Consulting Sp. z o.o. 
 
 



Członek organów spółek handlowych w okresie ostatnich 3 lat: 
2010 – Wiceprezes Zarządu Taylor Economics Sp. z o.o. 
2012 -2014 Członek Rady Nadzorczej Emitenta 
2013 – Członek Zarządu spółki iMeters Sp. z o.o. 
2013 – Członek Rady Nadzorczej Wazengo Sp. z o.o. 
 
Wspólnik spółek handlowych w okresie ostatnich 3 lat  
Współzałożyciel i znaczący udziałowiec w Taylor Economics Sp. z o.o. 
 


