
 

 

Maria Gajda – Członek Rady Nadzorczej 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Czerwiec 2006 : ukończone studia prawnicze na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego.  

Maj 2010 : uprawnienia wykonywania zawodu adwokata w Izraelu. Numer izraelskiej legitymacji 
adwokackiej 55168.  

Styczeń 2011- Sierpień 2012 : adwokat w kancelarii adwokackiej WeinstockZecler& Law Office             
w Tel Awiwie.  

- Reprezentowała izraelski fundusz inwestycyjny Giza VC przy tworzeniu pierwszego polsko-
izraelskiego funduszu inwestycyjnego Giza Poland VC (negocjacja i przygotowanie umów założycieli 
funduszu, umów inwestycyjnych oraz umowy o finansowanie z Krajowym Funduszem Kapitałowym). 

- Współpracowała przy transakcji zakupu IP francuskiej firmy Quantel przez izraelską firmę Alma 
Lasers, specjalizującą się w technologii laserowej do leczenia chorób skóry (przygotowanie 
duediligence, współpraca przy tworzeniu umów, współudział w negocjacjach).  

- Pracowała dla Super Pharm Israel i Super Pharm Poland, m.in. przygotowywała opinie prawne oraz 
doradzała w zakresie regulacji prawnej (polskie prawo farmaceutyczne oraz odpowiednie dyrektywy 
unijne) odnośnie wprowadzania produktów medycznych (lektów OTC, urządzeń medycznych) oraz 
supelmentów diety pod własną marką do obrotu na rynek UE a w szczególności na rynek polski.  

Od sierpnia 2012 prowadzi własną kancelarię adwokacką przy 10, Ha’Arbaa St. Tel Awiwie.  

- Reprezentuje izraelskie fundusze inwestycyjne z sektora high tech i cleantech w Polsce. Wśród  
klientów są takie firmy izraelskie jak Helios Investment (fundusz inwestycyjny inwestujący w małe      
i średnie projekty wiatrowe oraz fotowoltaiczne w Polsce i w Europie Wschodniej) oraz fundusz 
inwestycyjny Pitango. W ramach współpracy z Pitango, związana jest ze spółką Investin, partnerem 
Pitango w Polsce; w ramach tej współpracy stworzyła dwa projekty inwestycyjne: inkubator 
technologiczny dla młodzieży oraz fundusz zalążkowy inwestujący w sektor medyczny.  

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

Nie dotyczy  

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 pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

Nie pełniła żadnej funkcji w żadnych organach zarządzających lub nadzorczych i nie była wspólnikiem 
w spółkach kapitałowych w ostatnich trzech latach.  

Obecnie pełnione funkcje i aktualne zaangażowanie kapitałowe 

Nie pełni obecnie żadnej funkcji i nie jest zaangażowana kapitałowo.  



 

 

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 spółkach prawa handlowego 

Nigdy nie była podmiotem takiego postępowania i nigdy nie został wydany żaden wyrok w odniesieniu 
do jej osoby.  

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 

Nigdy nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w spółce/podmiocie w 
stosunku do której prowadzone było postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, lub w której 
ustanowiony był zarząd komisaryczny.  

Informacja, 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 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta. 

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie figuruje 


