
Informacje dotyczące Pani Małgorzaty Piaseckiej 

   

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana   

   

Małgorzata Piasecka – Członek Rady Nadzorczej     

  

Termin upływu kadencji - 29 czerwca 2022 r.   

  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

   

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek 

Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego  

i prawa spółek handlowych oraz w prawie rynku kapitałowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała 

w sektorze państwowym przy prowadzeniu projektów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych oraz 

sprawując nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego, a następnie w podmiotach gospodarczych, gdzie jako in – house zajmowała się m.in. 

kwestiami korporacyjnymi. Realizowała projekty związane z finansowaniem  i rozwojem inwestycji 

bazujących na wiedzy specjalistycznej w obszarze rozwoju technologii m.in. produkcji energii 

odnawialnej z uwzględnieniem ekoinnowacji. Uczestniczyła w wielu projektach związanych  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych 

(akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne) oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu 

na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Posiada praktyczne 

umiejętności z zakresu realizacji oraz rozliczania projektów z udziałem środków unijnych oraz realizacji 

projektów venture capital. Od kilkunastu lat aktywnie wspiera przedsiębiorców w procesach 

restrukturyzacji rozwojowej, a także aktywnie zarządza małymi i średnimi firmami. 

Jest wpisana na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz certyfikat metodyki zarządzania projektami Prince2Foudnation.   

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Cellica sp. z o.o. •  2011– aktualnie – Prezes Zarządu 

IndygoTech Minerals  SA • 2018 – Prezes Zarządu 

Baltic Ceramics SA •  2014 –  2016 – Prezes Zarządu 

Callyope sp. z o.o. •  2011 –  2012 – Prezes Zarządu 

LST CAPITAL SA •  2010 –  2012 – Dyrektor operacyjny 

Bank Ochrony Środowiska SA • 2009 –  2010 – Doradca Prezesa Zarządu 

BOŚ Eko Profit •  2009 –  2010 – Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych 

Przedsiębiorstwo Organika sp. z o.o. •  2008 –  2009 - Likwidator 

ECO TIRE RECYCLING S.A. 2008 –  2009 - Likwidator 

OPAKOMET SA •  2008 –  2009 – p.o. Prezesa Zarządu 

Chemia Polska sp. z o.o. •  2006 –  2009 – główny specjalista 

Urząd m.st. Warszawy •  2003 –  2006 – starszy specjalista 

Ministerstwo Skarbu Państwa •  2002 –  2003 - specjalista 

Agencja Prywatyzacji •  2002 –  2003 - specjalista  

MSWIA •  2000 –  2001 – referendarz 



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

istotne znaczenie dla emitenta   

   

Brak.   

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    

   

Cellica sp. z o.o. •  2011– aktualnie – Prezes Zarządu 

IndygoTech Minerals  SA • 2018 – Prezes Zarządu 

Industry Technologies SA • 2011 – aktualnie – Członek Rady Nadzorczej 

Pro Ceramics SA w upadłości • 2016 – 2018 – Członek Rady Nadzorczej 

TRX SA w likwidacji • 2010 – 2019 – Członek Rady Nadzorczej 

BRX w likwidacji • 2012 – 2019 – Członek Rady Nadzorczej 

 

e) 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: 

Brak.    

   

f) 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    

Za wyjątkiem wskazanych w lit. d) - brak.    

   

g) 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    

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. 

Jest Prezesem Zarządu CELLICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki doradczej, autoryzowanego 

doradcy NewConnect. Działalność CELLICA sp. z o.o. może być konkurencyjna w stosunku do IPO 

Doradztwo Kapitałowe S.A.   

 

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

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

Nie figuruje.   


