
Imię i nazwisko: Sebastian Zaremba-Śmietański  

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 26.04.2021 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Nie pełni 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Związany jest z Grupą Deweloperską Geo, od 2016 roku. Jest absolwentem Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie gdzie uzyskał tytuł magistra. Na przestrzeni ostatnich lat doświadczenie 

zdobywał w działach odpowiedzialnych za przygotowywanie i realizacje inwestycji deweloperskich, 

poszukiwanie gruntów pod inwestycje deweloperskie oraz przeprowadzanie  analiz opłacalności 

zakupu działek pod inwestycje deweloperskie. Obecnie jest Członkiem Zarządu w Tick tack sp. z o. sp. 

k., która działa w branży rozrywkowej (prowadzenie pokoi zagadek, prowadzenie areny lasert tag, 

prowadzenie baru z grami planszowymi) oraz jest Wiceprezesem w spółce Mystery Technology sp. z 

o.o., która odpowiada za prowadzenie procesów  inwestycyjnych w branży rozrywkowej.  

Jego pasją jest squash (wytrenował multimedalistki Polski w squashu), gotowanie oraz muzyka. 

Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znacznie dla 

Emitenta: 

Pan Sebastian Zaremba-Śmietański nie wykonuje poza Emitentem działalności o istotnym dla niego 

znaczeniu.  

 

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: 

Pan Sebastian Zaremba-Śmietański w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił żadnych funkcji członka  

organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach objętych postępowaniem upadłościowym, 

restrukturyzacyjnym, likwidacyjnym ani objętych zarządem komisarycznym.  

 

Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Sebastian Zaremba - Śmietański nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

 

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 lata osoba taka otrzymała sądowy zakaz 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:   

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Sebastian Zaremba-Śmietański nie został skazany 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Sebastian Zaremba-Śmietański nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

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:  

Pan  Sebastian Zaremba-Śmietański pełnił funkcję w organach zarządzających oraz nadzorczych  

zgodnie z poniższą tabelą:  

Spółka  Stanowisko Okres pełnienia funkcji  

Tick Tack sp. z o.o.  Członek Zarządu  04.10.2019 – nadal 

Mystery Technology sp. z o.o. 

(dawniej Geo Domator Sp. z 

o.o.)  Wiceprezes Zarządu  04.01.2021 – nadal  

Mystery Technology sp. z o.o.  

(dawniej Geo Domator Sp. z 

o.o.) Członek  Rady Nadzorczej 21.02.2017 – 04.01.2021 

Geo Medical Sp. z o.o.  Członek  Rady Nadzorczej 18.12.2018 – 26.07.19 

Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 

10.01.2017 – 02.05.2018 

15.01.2019 –  nadal 

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z 

o.o. Członek Rady Nadzorczej 10.01.2017-26.04.2021,  

Geo Developer Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 10.01.2017-26.04.2021  

Property Profit Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 10.01.2017-26.04.2021,  

Budland Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 10.01.2017-26.04.2021,  

Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 10.01.2017-26.04.2021,  

Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 10.01.2017-26.04.2021,  

Ceglana Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 10.01.2017 

Geo Invest S.A.  Członek Rady Nadzorczej 19.07.2016 - nadal 

 



Pan Sebastian Zaremba-Śmietański posiada  udziały w Spółce: Mystery Machinery Sp. z o.o. 

 

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: 

Pan Sebastian Zaremba-Śmietański nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna do działalności 

emitenta. Nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki 

kapitałowej lub prawnej.  

 


