
Nowy Członek Rady Nadzorczej 

Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. 

 

Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. Wybrany na okres 3 (słownie: 

trzy) letniej kadencji. 

imię i nazwisko. 

 

Mgr inż. Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemii 

Licencja maklera papierów wartościowych nr 1203 

CFA, tytuł uzyskany w 2002 roku 

od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A. – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu, 

od 06.2012 do chwili obecnej – Interbud-Lublin S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

od 05.2007 do chwili obecnej – Drop S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

od 10.2006 do chwili obecnej – Qumak S.A. (poprzednio Qumak-Sekom S.A.) – członek Rady Nadzorczej, 

członek Komitetu ds. Audytu (w okresie 07.2007 – 06.2013 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), 

od 06.2004 do chwili obecnej – LPP S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

od 06.2002 do chwili obecnej – Grupa Kęty S.A. – od 06.2011 – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Przewodniczący Komitetu ds. Audytu, 

od 03.2006 do 12.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

od 02.2011 do 06.2012 – K2Internet S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex S.A. – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu, 

od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Managment (Polska) S.A. Departament Zarządzania 

Aktywami – senior equity anayst, 

od 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Wydział 

Inwestycji – equity analyst, 

od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP Wydział Zarządzania Aktywami – analityk 

finansowy, 

od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu) Wydział Inwestycji 

Kapitałowych – dealer papierów wartościowych, analityk finansowy 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy 

zawodowej. 
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Brak 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta. 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Grupa Kęty S.A. 

Członek Rady Nadzorczej: K2Internet S.A., Elstar Oils S.A., LPP S.A., Qumak S.A., Drop S.A., Interbud-

Lublin S.A., MLP Group S.A., Grupa KĘTY S.A. 

Prezes Zarządu: Artemis Investment, Sp. z o.o. (marzec 2006 – grudzień 2013) 

Wspólnik: Artemis Investment, Sp. z o.o. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 

 

Brak 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 

oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat 

osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

 

Artemis Investment, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – uchwałą wspólników z dnia 10.12.2013 spółka 

została postawiona w stan likwidacji. 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu  zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 

Brak 

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Brak 

Informacja o ewentualnym wpisie dot. powołanego członka Rady Nadzorczej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Podstawa prawna: § 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 


