
Życiorys zawodowy Marcina Ciecierskiego 

 

1) Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta, termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

Imię i nazwisko: Marcin Ciecierski 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie pełni 

Termin upływu kadencji: odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2027 roku 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Marcin Ciecierski, 52 lata, posiada wykształcenie średnie techniczne. 

Jest współzałożycielem firmy „Excellence” zajmującej się m.in. produkcją syropów. Działalność w 

branży spożywczej rozpoczął w 1992 roku i od samego początku postawił na budowanie własnej firmy. 

Do sukcesu firmy „Excellence” w znacznym stopniu przyczyniły się jego umiejętności budowania 

strategii, zarządzania firmą oraz wyczucie trendów na rynku. 

Doświadczenie zawodowe: 

Od 2013 do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Excellence SA 

2012 - 2013 – główny udziałowiec Excellence SA 

2002 – 2012 – Właściciel FHU Excellence 

1993 – 1996 Dyrektor bezpośredni firmy Amway 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność 

tama istotne znaczenie dla Emitenta: 

Nie dotyczy. 

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: 

Od roku 2013 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Excellence S.A. 

Od roku 2012 jest akcjonariuszem Excellence S.A. 

5) Informacja 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 dotyczy. 



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 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. 


