
Życiorys: 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 
powołana, 
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Michał Olszewski, członek Rady Nadzorczej Spółki Letus Capital S.A.  
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 18.08.2025 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
własna działalność gospodarcza 
 
Wykształcenie – średnie 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
- nie prowadzi  
 
d) 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, 
- nie dotyczy 
 
e) informacje 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 
 
f) 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 
 
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 dotyczy 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Życiorys: 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 
powołana, 
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Adam Mazurek, członek Rady Nadzorczej Spółki Letus Capital S.A.  
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 30.05.2025 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
- 2005 - 2009 – Auto-Test Szkoła Nauki Jazdy - instruktor nauki jazdy kat. B 
- 2009 – 2012 – XXL Szkoła Nauki Jazdy – instruktor nauki jazdy kat. B 
- 2005 – 2012 – Drewnikowski Sp. z o.o. – doradca serwisowy, mistrz warsztatu 
- 2012 – obecnie – DDB Auto spółka komandytowa – certyfikowany doradca serwisowy ds. naprawa blacharsko-lakierniczych 
Wykształcenie – wyższe 
- Politechnika Szczecińska, Wydział Transportu – Organizacja Transportu 2000-2005 
- Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii – Ekonomika Usług 2005-2007 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
- nie prowadzi  
 
d) 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, 
- nie dotyczy 
 
e) informacje 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 
 
f) 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 
 
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 dotyczy 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Życiorys: 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 
powołana, 
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Mirosława Nowak, członek Rady Nadzorczej Spółki Letus Capital S.A.  
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 30.05.2025 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
- 1996 – 1996 – sekretarka w firmie Mezon-C Chłodnictwo i Klimatyzacja, filia Szczecin; 
- 1996 – 2004 – pracownik Mc Donald`s Polska; 
- 2004 – 2009 – Członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stepnickiej, funkcja wice-prezesa; 
- 2005 – 2006 – pracownik Goleniowskiej Fabryki Mebli; 
- 2006 – 2007 – Radna Gminy Stepnica; 
- 2006 – do dziś – Członek LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, do 2017 funkcja Członka w Radzie 
Stowarzyszenia; 
- 2007 – 2007 – Instruktor Kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy; 
- 2007 – 2017 – Inspektor ds. nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica; 
- 2015 – 2016 - własna działalność gospodarcza; 
- 2017 – do dziś - Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy; 
- 2017 – 2019 – pomysłodawca i realizator projektów MDKiN oraz NCK;  
- 2018 – 2020 – menager polsko – litewskiego projektu CICPA – Common Initiatives In Conserved and Protected Areas (realizowanego w 
ramach programu Interreg South Baltic 2014 – 2020), 
 
Wykształcenie – średnie  
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
- nie prowadzi  
 
d) 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, 
- nie dotyczy 
 
e) informacje 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 
 
f) 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 
 
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 dotyczy 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Życiorys: 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 
powołana, 
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Piotr Sieczko, członek Rady Nadzorczej Spółki Letus Capital S.A.  
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 30.05.2025 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
- 2006 – dziś – własna działalność gospodarcza "SIBIUR" Biuro Rachunkowe Piotr Sieczko,  
- 2006 – 2009 - Raiffeisen Bank Polska S.A – Relationship Manager w Departamencie Obsługi Firm z sektora SME i MidCorp (umowa 
agencyjna - własna działalność),  
- 2009 - 2015 – Raiffeisen Leasing Polska S.A. – specjalista ds. leasingu (umowa agencyjna własna działalność),  
- 2015 - 2019 – Alior Leasing Sp. z o.o. – specjalista ds. leasingu (umowa agencyjna własna działalność),  
- 2017 – do dziś - ATW Spedition Sp. z o.o. (udziałowiec oraz członek zarządu),  
- 2017 – do dziś - ATW Spedition Sp. z o.o. Sp. K. (wspólnik spółki - komandytariusz),  
- 2019 – do dziś – Millennium Leasing Sp. z o.o. – specjalista ds. leasingu (umowa agencyjna własna działalność). 
 
Wykształcenie – podyplomowe 
- Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2002-2007 (Finanse i Bankowość studia dzienne magisterskie) 
- Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstwa, 2009-2010 (studia podyplomowe)  
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
- nie prowadzi  
 
d) 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, 
- 2017 – do dziś - ATW Spedition Sp. z o.o. (udziałowiec oraz członek zarządu) 
- 2017 – do dziś - ATW Spedition Sp. z o.o. Sp. K. (wspólnik spółki - komandytariusz) 
 
e) informacje 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 
 
f) 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 
 
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 dotyczy 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Życiorys: 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 
powołana, 
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Tomasz Rawa, członek Rady Nadzorczej Spółki Letus Capital S.A.  
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 30.05.2025 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
2017 – do dziś - Matmax Systemy Sprzątające sp. z o.o.  – prezes zarządu 
2017 – do dziś - AF sp. z o.o. – prezes zarządu 
2017 – 2021 - Millennium Leasing SA – Kierownik Przedstawicielstwa Detalicznego 
2013 – 2017 - Getin Leasing SA – Autoryzowany Partner 
2013 Agencja Rozwoju Innowacji SA – Dyrektor Departamentu Sprzedaży 
2009 – 2013 - Getin Noble Bank SA  - franczyzobiorca 
2009 - Bluetax Group SA – Dyrektor Oddziału w Szczecinie 
2006 – 2009 - Getin Leasing SA – Dyrektor Regionu, Dyrektor Oddziału w Szczecinie 
1997 – 2006 - Masterlease Polska  - Dyrektor Regionalnego Biura Handlowego w Szczecinie  
1995 – 1997 - Dolnośląskie Towarzystwo Leasingowe SA – Kierownik Przedstawicielstwa 
 
Wykształcenie – MBA Uniwersytet Szczeciński / Manchester Metropolitan University 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
- nie prowadzi  
 
d) 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 2017 - Matmax Systemy Sprzątające sp. z o.o. – prezes zarządu, KRS: 0000434304   
od 2017 – AF sp. z o.o. – prezes zarządu, wspólnik, KRS: 0000467829 
 
e) informacje 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 
 
f) 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 
 
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 dotyczy 
 
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  
 


