
Załącznik do raportu bieżącego 
Zarząd Maxipizza S.A. 

 
W dn. 28.06.2022 r. Rada Nadzorcza Maxipizza S.A. powołała Zarząd spółki w osobie: 
Paweł Molenda – Prezes Zarządu. 
Pan Paweł Molenda wchodził w skład Zarzadu Maxipizza S.A. w poprzedniej kadencji. Zarząd w 
powyższym składzie został powołany w dn. 28.06.2022 r. na 3-letnią kadencję, a wygaśnięcie 
mandatu osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nastąpi z dniem odbycia zgromadzenia 
akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia 
funkcji tj. za rok 2024. Poniżej Emitent prezentuje życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta: 
 
Życiorys Pana Pawła Molendy – Prezes Zarządu : 
Pan Paweł Molenda jest absolwentem Uniwersytetu Kijowskiego, na którym studiował w latach 1989 - 
1994 na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Ukończył także Podyplomowe 
Studia Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1995 - 1998 zatrudniony 
w Impexmetal S.A. jako handlowiec odpowiedzialny za kontakty z partnerami handlowymi w Rosji i 
Kazachstanie. W latach 1998 - 2002 zatrudniony w YKK Poland Sp. z o.o. jako handlowiec 
odpowiedzialny za sprzedaż na połowie terytorium Polski oraz ekspansję na rynki Ukrainy, Białorusi i 
Litwy. Od 2002 roku współtworzył firmę Maxipizza. W stosunku do Pana Pawła Molendy brak jest 
okoliczności: 
- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta, 
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich 
pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego, 
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego, 
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


