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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Mateusz Szuściak, Członek Rady Nadzorczej, 15.03.2018 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pan Mateusz Szuściak posiada wykształcenie wyższe. W 2011 r. ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, uzyskując tytuł inżyniera. W 2013 r. zdał egzamin Prince2, uzyskując tytuł Certyfikowanego 
Project Managera Prince2 (nr certyfikatu – P2R/992574). W swojej karierze zawodowej piastował liczne 
stanowiska zarządcze między innymi był Członkiem Zarządu w Indata Cities S.A. oraz Prezesem Zarządu 
Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier. Był również  wieloletnim Członkiem Zarządu notowanej 
na NewConnect spółki Domenomania.pl SA plasującej się na 9. pozycji w rankingu najszybciej 
rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej – Deloitte Technology Fast 50. 
Ekspert branży internetowej z zakresu nowoczesnych technologii w tym rynku hostingu i domen. 
Certyfikowany Project Manager Prince2 oraz ekspert systemów B2B. 

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

znaczenie dla emitenta, 

Nie prowadzi 

d) 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,  

2015 r. – 2017 INDATA S.A. – prokurent  
2016 r. – 2017 INDATA Cities SA – członek rady nadzorczej,  
2017 r. – 2018 INDATA Cities SA – Wiceprezes Zarządu 
2016 r. – 2018 Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o .o – Prezes Zarządu, 
2017 r. – 2018 Domenomania.pl SA – Wiceprezes Zarządu, 

2017 r. – obecnie INDATA Utilities SA – członek rady nadzorczej 

e) 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 był skazany 

f) 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 

g) 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 prowadzi 

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

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

Nie figuruje 


