
Członek Rady Nadzorczej 

Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. 

Marek Plota – Członek Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. Wybrany na okres 3 (słownie: trzy) letniej 

kadencji.  

imię i nazwisko.  

Wykształcenie – wyższe prawnicze,  

Specjalista w obszarze prawa kontraktowego i obsłudze transakcyjnej,  

Doradca i negocjator projektów inwestycyjnych, w tym z sektora Venture Capital/Private Equity,  

Licencja zarządcy nieruchomości (nr licencji: 23229, wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej),  

Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji,  

Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami UE,  

 

RM Legal Kancelaria Radców Prawnych – właściciel  

Zespół radców prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Kancelaria świadczy usługi prawne i 

podatkowe ukierunkowane na wsparcie krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych.  

 

RM Compliance Group sp. z o.o. – właściciel, Prezes Zarządu  

Spółka świadcząca usługi m.in. w zakresie corporate governance oraz ochrony danych osobowych  

 

TKM Machining sp. z o.o. - współwłaściciel, obsługa prawna, w tym korporacyjna  

Firma produkcyjna z sektora lotniczego  

 

Vac Aero International Inc. – obsługa prawna, w tym korporacyjna  

Firma produkcyjna z sektora lotniczego  

 

Data Techno Park sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej  

Instytucja otoczenia biznesu, realizująca projekty w sferze innowacji i technologii, w tym poprzez pozyskiwanie 

inwestorów, dokonywanie własnych inwestycji kapitałowych, tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia 

innowacyjnej działalności.  

 

Wrocław 2012 sp. z o.o. - doradca spółki w okresie przygotowań do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA  

EURO 2012; doradca i negocjator w procesie komercjalizacji powierzchni Stadionu Miejskiego we Wrocławiu;  

Artfin Inwestycje sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

Spółka z branży budowlanej, zarządzanie projektami  
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Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy 

zawodowej.  

RM Legal Kancelaria Radców Prawnych – właściciel  

RM Compliance Group sp. z o.o. – właściciel, Prezes Zarządu  

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

dla emitenta.  

RM Compliance Group sp. z o.o. (KRS 0000504143) – Udziałowiec, Prezes Zarządu – nadal  

TKM Machining sp. z o.o. (KRS 0000413444) – Udziałowiec – nadal  

Diffin sp. z o.o. – (KRS 0000450866) – Prokurent - nadal  

Tulsa sp. z o.o. (KRS 0000476137) – Udziałowiec, Prezes Zarządu – nadal  

Kokomo sp. z o.o. (KRS 0000475456) – Udziałowiec, Prezes Zarządu – nadal  

Data Techno Park sp. z o.o. (KRS 0000241430) – Członek Rady Nadzorczej – do 2013 r.  

RM Capital sp. z o.o. (KRS 0000464932) – Udziałowiec, Członek Zarządu – do 2013 r.  

RIF Optimum sp. z o.o. (KRS 0000392322) – Prokurent – do 2013 r.  

Artfin Inwestycje sp. z o.o. (KRS 0000242018) – Prezes Zarządu – do 2013 r.  

Parking sp. z o.o. (KRS 0000464710) – Udziałowiec, Prezes Zarządu – do 2014 r.  

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.  

Brak  

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  
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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 


