
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

imię i nazwisko:   MARCIN MAREK MICHNICKI 
 

stanowisko lub funkcja:  CZŁONEK ZARZĄDU 

 

termin upływu kadencji:  KWIECIEŃ 2023r. 
 

 

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Pan Marcin Marek Michnicki zajmuje się szeroko pojętym doradztwem w zakresie inwestycji, fuzji i 
przejęć podmiotów gospodarczych. Pełni funkcje nadzorcze i koordynacyjne w szczególności w 

zakresie strategicznego rozwoju przedsiębiorstw ich upubliczniania  oraz procesów dezinwestycji. 

 

 
 

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

istotne znaczenie dla emitenta,  
 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

 
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, 
 

2002  – nadal  Probatus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik 

2007 – 2012  3 Space S.A./ Benefit Multimedia S.A   – Członek Rady Nadzorczej/  
   Akcjonariusz 

2008 – 2013   „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2008 – 2015  Microtech International S.A.  - Członek Rady Nadzorczej 

2008 –  2015  Innovation Technology Group S.A./ CUBE.ITG S.A. - Akcjonariusz/ 
Członek Rady Nadzorczej 

2008  – 2016  Sprintair S.A. – Akcjonariusz 

2008  – nadal  Sprintair S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2009 – 2012   Warszawski Dom Handlowy S.A./  MCC Polska S.A – Członek Rady 

   Nadzorczej 

2010 – 2012   J.W. Construction Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2011  – 2014  Socializer S.A. - Członek Rady Nadzorczej/ Akcjonariusz 

2011 – 2016  IT Util Sp. z o.o. – Wspólnik 

2011 – nadal  Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o./ Medhub Sp. z o.o. - Członek Rady 

   Nadzorczej 
2012  – 2013  MyBenefit Sp. z o.o. – Wspólnik 

2012 – 2013  Einterio Sp. z o.o. – Wspólnik 

2012 – 2014   La Moda Sp. z o.o. Sp.K. – Wspólnik 
2012  – nadal  BIZZIT S.A. - Członek Rady Nadzorczej/ Akcjonariusz 

2012  – nadal   Sprzedajemy.pl Sp. z o.o. – Wspólnik 

2013 – 2014    Złote Wyprzedaże – Członek Rady Nadzorczej  

2013 – 2016  Social Wear S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2013 – 2017  Cooklet Sp. z o.o. – Wspólnik 

2013 – nadal  Social Wear S.A. – Akcjonariusz  



2013– nadal   DL Project Management S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

07.2014 – 10.2014 Złote Wyprzedaże – PO Prezesa zarządu 
2014 – nadal               Złote Wyprzedaże – Członek Rady Nadzorczej 

2014 –  nadal   eFitness Sp. z o.o. – Wspólnik 

2015 – nadal   Core Services Sp. z o.o. – Wspólnik / Członek Rady Nadzorczej 
2016 – 2018  Air Market S.A. / Modern Commerce S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

2016 – nadal   Droids on Roids Sp. z o.o. –  Wspólnik 

2017– nadal   Egoo Europe Sp. z o.o. – Wspólnik 

 
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, 

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, oszustwa oraz nie 
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

 

 
 

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, 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 

 

 
 

g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółkicywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej, 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
 

 

h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


