
Życiorys zawodowy 

(zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO „Dokument Informacyjny" w związku z § 3 ust. 
1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"). 

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 
Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
 

PIOTR RYCHTA, Przewodniczący Rady Nadzorczej, upływ kadencji–03 września 2024 r. 
 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 

Wykształcenie wyższe 
1989 – 1994 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, studia  

wyższe magisterskie, kierunek Prawo, tytuł naukowy – magister 
prawa 

1995 – 1998    Aplikacja radcowska  
Zawód wyuczony:   Prawnik 
Zawód wykonywany :Radca prawny 

11/2013 - obecnie 
09/2013 - obecnie 
 
 
06/2007– 08/2013 

Członek Rady Nadzorczej M Food SA z siedzibą w Łodzi; 
stała współpraca w zakresie obsługi prawnej na rzecz osób trzecich 
z Chajec, Don-Siemion & Wspólnicy Kancelarią Prawną z siedzibą w 
Warszawie, Oddział w Łodzi;  
Dom Maklerski Prospectus SA z siedzibą w Łodzi (obecnie HFT 
Brokers Dom Maklerski Prospectus SA z siedzibą w Warszawie) – 
zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: Członek Zarządu; 

03/1999 i obecnie Kancelaria Radcy Prawnego – Piotr Rychta 

03/1999-05/2007 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie – 
zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: stała obsługa prawna 
Domu Maklerskiego BOŚ SA w Warszawie 

01/1998-02/1999 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie – 
zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: Kierownik Projektu w 
wydziale Rynku Pierwotnego 

10/1996-12/1997 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie – 
zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: Specjalista ds. Rynku 
Pierwotnego 

08/1994-09/1996 Dom Maklerski Powszechnego Banku Gospodarczego SA w Łodzi – 
zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: Inspektor i Specjalista w 
Zespole Przygotowania Emisji 

02/1993-06/1993 Biuro Consultingu Prawno-Ekonomicznego „Consultex” Spółka 
Cywilna w Łodzi – zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: 
Asystent 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, 
gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 
 

Żadna z wykonywanych działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.  
 
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 



M FOOD S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została 
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

Nie dotyczy 

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 
 

7) 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 dotyczy 

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

Nie dotyczy 


