
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

a) Imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

 

Matthew Roszak jest Członkiem Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2015.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Pan Roszak jest założycielem i dyrektorem naczelnym Tally Capital, prywatnej firmy inwestycyjnej 

skupionej na walutach cyfrowych oraz technologiach umożliwiających łańcuchy blokowe. Jest on 

także współzałożycielem i wice prezesem SilkRoad Equity, światowej, prywatnej firmy inwestycyjnej. 

Pan Roszak ma ponad 18 lat doświadczenia w kapitale prywatnym i kapitale typu venture, inwestując 

ponad 1 miliard $ w szerokie spektrum gałęzi przemysłu. Ma doświadczenie w realizacji różnego 

rodzaju transakcji, w tym fuzji, przejęć i sprzedaży majątku, finansowania korporacyjnego i 

transakcyjnego, w tym kapitału prywatnego, kapitału typu venture, typu mezzanine oraz 

finansowania konwencjonalnego; ofert publicznych, emisji niepublicznej i restrukturyzacji finansowej. 

Wcześniej Pan Roszak był dyrektorem Advent International w Londynie. Advent International jest 

jedną z największych i najlepiej prosperujących na świecie firm z kapitałem prywatnym z ponad $ 20  

mld kapitału. Przed pracą w Advent International Pan Roszak spędził pięć lat w Keystone Capital 

Partners, firmie z kapitałem prywatnym z siedzibą w Chicago. Przed jej sprzedażą dla DirectTV 

(Nasdaq: DTV), Pan Roszak był członkiem Zarządu Dyrektorów 180 Connect (Toronto: CNCT) przez 

pięć lat oraz przewodniczącym komisji audytu i kompensacji oraz członkiem komitetu zarządzania 

korporacyjnego. 

Pan Roszak jest członkiem National Venture Capital Association i Urban Land Institute. Pan Roszak 

uzyskał stopień licencjata z ekonomii w Lake Forest College. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla 

Emitenta istotne: 

 

Mr. Roszak nie wykonywał żadnych czynności poza Emitentem. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



d) Informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej 

trzech ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących 

bądź wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub 

wciąż jest wspólnikiem:  

 

Pan Roszak jest właścicielem rzeczywistym i członkiem zarządu: Barefoot Landing, Dunvegan Space 

Systems, Eboost, Factom, MissionMode, Noble Markets, Onramp Branding, Pendulab, Romit, 

SolidSpace i TrueLook.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za 

przestępstwo oszustwa w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba 

ta otrzymała sądowy zakaz sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub 

nadzorujących w spółkach prawa handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź 

likwidacji w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) Informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z 

czynnościami Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 

spółce prawa handlowego bądź członkiem organu spółki akcyjnej bądź członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


