
Pan Grzegorz Siczek 

 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

Grzegorz Siczek, Członek Rady Nadzorczej QubicGames S.A. termin upływu kadencji 11 grudnia 2018 

roku, 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego v 

Biegły rewident, członek stowarzyszenia ACCA 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ekonomia: studia doktoranckie) oraz  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zarządzanie i marketing oraz 3 lata matematyki) 

2004 - 2009  kierował projektami audytowymi i doradczymi w firmie KPMG.  

2009 - 2011  kontrolował finanse Grupy SMYK w Narodowym Funduszu Inwestycyjnnym EMF 

2011 – 2016  członek Eksperckiej Grupy ds Rachunkowości, Komitetu Bazylejskiego Nadzoru 

Bankowego z ramienia UKNF 

2011 – nadal biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa - Praga, 

Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Trybunału Sprawiedliwości w Hadze 

2014 – 2016  członek Komitetu ds Raportowania Audytu i Rachunkowości w Europejskim Nadzorze 

Bankowym z ramienia UKNF 

2016 – 2017  dyrektor finansowy QubicGames S.A.  

2016 - nadal  Prezes zarządu BEFES Sp. z o.o.  

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

Grzegorz Siczek nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki. 

 

 4) 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 

2016 – nadal BEFES Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Wspólnik 

 

5) 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 co najmniej ostatnich pięciu lat Grzegorz Siczek nie został skazany na podstawie 

prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

6) 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 

W okresie ostatnich Grzegorz Siczek nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich 

pięciu lat w czasie kadencji były w likwidacji, znalazły się w upadłości lub zarządzie komisarycznym. 

 

7) 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 

Grzegorz Siczek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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

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

Grzegorz Siczek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


