
FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

 EMITENTA ARRINERA S.A.  

 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Mariusz Matusiak – Członek  Rady Nadzorczej,  

powołany 30 czerwca 2016 roku,  

   

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Ma ponad 20 lat doświadczenia pracy w biznesie. Jest praktykiem w zarządzaniu siłami sprzedaży, 

działem marketingu, prowadzeniu sprzedaży i negocjacji typu B2B, planowaniu i kierowaniu 

projektami oraz w prowadzeniu coachingu kierowniczego, rozwojowego i operacyjnego. 

Ma doświadczenia konsultingowe w zakresie projektowania i ewaluacji procesów sprzedażowych, 

zakupowych, efektywnościowych i HR dla wielu firm krajowych i międzynarodowych. Prowadzi 

firmę szkoleniowo-doradczą specjalizującą się m.in. obszarach: antycypowanie problemów 

biznesowych, PS&amp;DM, zarządzanie konfliktem, inteligencja komunikacyjna, negocjacje 

handlowe i kupieckie, sprzedaż B2B. 

Aktualnie jest Członkiem Rad Nadzorczych ERNE Ventures SA i Arrinera SA. Od października 2015 

jest Członkiem Zarządu NanoStal Sp. z o.o.; od grudnia 2015 jest Prezesem Zarządu NanoStal-

Procesy Sp. z o.o..  

Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Informatyka, sterowanie i zarządzanie. Jest 

członkiem Harvard Business Review Polska Club. Posiada Certyfikat w metodzie Ewaluacji 

Czterech Poziomów Kirkpatricka® procesów edukacyjnych w biznesie. 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 Pan Mariusz Matusiak nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która 

 miałaby istotne znaczenie dla emitenta. 

 

4) 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 

2015 XII – obecnie: Nanostal-Procesy Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

2015 X – obecnie: NanoStal Sp. z o.o. Członek Zarządu 

2011 VI – obecnie: Athlon Development S.C. Właściciel, Dyrektor Zarządzający 

2011 V – obecnie:  ERNE SA Członek Rady Nadzorczej 

 

5) 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 

 



NIE DOTYCZY 

 

6) 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 

 NIE DOTYCZY  

 

7) 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 

NIE DOTYCZY 

 

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

NIE DOTYCZY 

 

 

 

……………………………………… 

(podpis) 

 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na członka Rady Nadzorczej spółki 

Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000378711  na powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

Oświadczam równocześnie, że: 

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

- nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.; 

- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h. 

 

 

……………………………………… 

(podpis) 

 

 


