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Wykształcenie: niepełne wyższe - przerwane studia na V roku Politechniki Warszawskiej na kierunku 
organizacja i zarządzanie przemysłem 
Zatrudnienie: 
 1983 – 1986 - Spółdzielna Budowlano Mieszkaniowej "Marysin" – Prezes Zarządu 
 1986 – 1995 - własna działalność gospodarcza 
 1988 – 1990 – „Simple” Spółka z o.o. (obecnie: Simple S.A.) – Prezes Zarządu 
 1995 – 2003 – „Masko-Graham” Spółka z o.o. (obecna nazwa: Graham Packaging Poland) – Prezes Zarządu 
 2004 – obecnie „Private Investors” Spółka z o.o. – Prezes Zarządu 
Zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Posiada pakiety akcji wielu 
spółek publicznych i niepublicznych. 
 
Uczestnictwo w radach nadzorczych: 
2001 – 2003  Simple S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2009 – 2011  Gymnasion S.A. – członek Rady Nadzorczej 
2008 – 2013 Benefit Multimedia S.A. – przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
2011 – 2013   LST Capital – Członek Rady Nadzorczej 
2012 – 2013 LZMO – Członek Rady Nadzorczej 
2012 – 2013  Baltic Ceramics – Członek Rady Nadzorczej 
2013 – obecnie   Eurosnack S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2012 – obecnie  Expedyt Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 
2011 – obecnie    Plast Pak Company – Członek Rady Nadzorczej 
 
 
Według oświadczenia Pan Marcin Kłopociński: 
a) nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co 

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

b) w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
w odniesieniu do podmiotów będących w zarządzie komisarycznym lub likwidacji; pełnił funkcję Członka 
Rady Nadzorczej w spółce Gymnasion S.A., co do której w dniu 31 sierpnia 2010 roku zostało wydane 
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości.  

c) 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,  

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

 

 


