
1. Marek Grzegorz Zuber 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Ekonomista i analityk rynków finansowych. 
Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wydziału 
Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 
Pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH - PBK. 
Potem był głównym ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS, głównym ekonomistą 
Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowcą w Akademii Toyoty. Zasiadał i zasiada w 
wielu radach nadzorczych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza 
Marcinkiewicza. 
W 2003 roku rozpoczął także własną działalność w zakresie sporządzania prognoz 
makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie szeroko 
rozumianych możliwości, jakie dają rynki finansowe, którą prowadzi do dzisiaj. Zajmuje się 
inżynierią finansową, głównie w zakresie finansowania projektów nieruchomościowych. 
 
Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Pan Marek Zuber nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla emitenta. 
 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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 

Okres pełnienia 
funkcji: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

07.2013 obecnie Gryffin Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 

09.2012 obecnie Miejski Klub Sportowy Tarnovia Członek Rady Nadzorczej 

05.2011 obecnie Verte S.A. 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej / akcjonariusz 

11.2011 08.2013 Silesia Capital Fund S.A. Członek Rady Nadzorczej 

08.2010 10.2013 
Spin Capital sp. z o.o. 

Członek 
Zarządu/Udziałowiec 

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 

Pan Marek Zuber w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych 
wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego.  
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

Okres pełnienia funkcji: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

10.2007 

07.2011 

08.2010 

09.2011 

POLSKIE JADŁO S.A. w upadłości 
likwidacyjnej 

Członek Rady 
Nadzorczej 

 
Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: Polskie Jadło S.A. likwidacja spółki, 
zgłoszenie wniosku w 2013 roku 



. 

Okres pełnienia funkcji: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

07.2007 11.2011 Dexus Partners sp. z o.o. Prezes Zarządu 

 
Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: 

Dexus Partners sp. z o.o. likwidacja spółki 2011 - wykreślona z KRS 13.02.2012 r. 
   

Okres pełnienia funkcji: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

12.2008 06.2010 P.P.H. Sprężyny Paraboliczne S.A. Członek Rady 

 
Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: 
P.P.H. Sprężyny Paraboliczne S.A. likwidacja spółki 2012 r. - postanowienie sądu w sprawie 
prowadzenia upadłości obejmującej likwidację majątku 27.02.2013 r. 
 

Okres pełnienia funkcji: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

06.2007 06.2011 
Fundacja na rzecz promocji 
przedsiębiorczości „Instytut 
Copernicus" w likwidacji 

Wiceprezes Zarządu 

 
Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji: 
Fundacja na rzecz promocji przedsiębiorczości „ Instytut Copernicus" w likwidacji - została 
zlikwidowana 10.03.2014 r. 
 
Informacje, 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 

Pan Marek Zuber nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 
spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Marek Zuber nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


