
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

imię i nazwisko: Maciej Wielkopolan 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 2018 rok 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Ecole Superieure de Commerce et de Managemant (ESA3) w Paryżu.  

Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.  

Doktorant Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu.  

Twórca i współzałożyciel Saski Business Consulting Sp. z o.o. Założyciel, współwłaściciel i wieloletni 

Prezes Zarządu Centrum TeleMarketingowe Sp. z o.o., a następnie Teleperformance Polska, krajowego 

oddziału największej na świecie firmy outsourcingu Contact Center.  

Zrealizował kilkaset projektów, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i lokalnym. 

Doświadczenia zdobyte w Polsce i za granicą pozwalają mu na pełne zrozumienie specyfiki firm  

o korporacyjnej kulturze organizacji i ich potrzeb w zakresie zarządzania. 

Przed rozpoczęciem pracy w Teleperformance Polska, wprowadzał na rynek polski płatną telewizję 

Canal+, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego jednej ze spółek grupy Canal+ Polska.  

Wieloletni Prezes (2010–2016), aktualnie Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB  

(d. Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego). 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Nie dotyczy. 

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 

Saski Business Consulting Sp. z o.o. – wspólnik i Wiceprezes Zarządu 

HelpMe24 Sp. z o.o. – wspólnik i Prezes Zarządu 

CC-Academy Sp. z o.o. – Prokurent 

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB (dawne Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego) – 

Wiceprezes Zarządu 

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. 



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. 

Informacja, 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. 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  

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

Nie figuruje. 


