
 
 
 

MATEUSZ SZUŚCIAK 
Członek Zarządu 

 
a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Mandat Członka Zarządu wygasa w dniu 30 czerwca 2019 roku. 
 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
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). 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
 
• 2010 r. – 2013 r. – Tro Media S.A. – specjalista ds. kluczowych klientów (2010 r.), business 
developer manager (2010 r. – 2013 r.), członek rady nadzorczej (2012 r. – 2013 r.), 
• 2011 r. – do chwili obecnej – Domenomania.pl S.A. – członek rady nadzorczej (2011 r.), członek 
zarządu (2011 r. – do chwili obecnej), 
• 2011 r. – Cloud Technologies sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, 
• 2011 r. – 2012 r. – Kinomaniak.pl sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, 
• 2011 r. – 2013 r. – Core Media Mateusz Szuściak – właściciel (jednoosobowa działalność 
gospodarcza), 
• 2011 r. – 2013 r. – Macro Games S.A. – członek rady nadzorczej, 
• 2012 r. – Concepto S.A. – przewodniczący rady nadzorczej, 
• 2012 r. – Kinomaniak.pl S.A. – przewodniczący rady nadzorczej, 
• 2013 r. – 2017 r – INDATA S.A. – business developer manager (2013 r. – 2014 r.), dyrektor 
operacyjny (2014 r. – 2017 r.), 
• 2015 r. – obecnie INDATA S.A. – prokurent 
• 2016 r. – INDATA Cities SA – członek rady nadzorczej, 
• 2017 r.  – obecnie INDATA Utilities SA – członek rady nadzorczej, 
• 2016 r. – obecnie Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o .o – Prezes Zarządu 
 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 
 
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. – obecnie INDATA S.A. – prokurent 
• 2016 r. – INDATA Cities SA – członek rady nadzorczej, 
• 2017 r.  – obecnie INDATA Utilities SA – członek rady nadzorczej, 
• 2016 r. – obecnie Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o .o – Prezes Zarządu 
 
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 wystąpiły.  
 



 
 
 
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:  
Nie dotyczy.  
 
 
g) 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:  
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też 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:  
Nie figuruje. 
 
 
 
 


