
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
COSMA GROUP  S.A .  

 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 

na jaką dana osoba została powołana, 

 

Maksymilian Sieklicki: Członek Rady Nadzorczej  

powołany: 24 stycznia 2023 r. na wspólną 3-letnią kadencję 

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe Cosma Group S.A. za 2026 rok. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wspólnik i partner zarządzający 

kancelarii GCS LEGAL Głowacki Sieklicki Sp.j.  

Ukończył wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1998 roku oraz Wydział Prawa na 

Uniwersytecie Europejskim Viadrina (LL.M., 2005).  

Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym oraz prawie spółek, włączając w to aspekty obrotu na rynku 

regulowanym oraz restrukturyzacje grup kapitałowych. Ma także szerokie doświadczenie w projektach M&A, 

włączając restrukturyzacje przedtransakcyjne.  

W latach 2002 – 2012 pracował w zespole rynków finansowych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, gdzie 

zrealizował szereg dużych transakcji z zakresu fuzji i przejęć oraz w grupie Banking & Finance kancelarii Salans 

D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza, gdzie brał udział w szeregu transakcji finansowych, włączając w to 

restrukturyzacje zadłużenia.  

W ramach kancelarii GCS doradzał (m.in.) wiodącym przedstawicielom branży auto-motive, on-line travel oraz 

obrotu produktami rolnymi w procesach restrukturyzacji grup kapitałowych poprzedzających transakcje zbycia 

aktywów. Na bieżąco doradza wielu podmiotom włączając w to spółki giełdowe, banki, fundusze inwestycyjne, 

a także inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.  

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. 

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 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 

 

1. od 14.02.2014 wspólnik GCS LEGAL GŁOWACKI SIEKLICI SPÓŁKA JAWNA (WCZEŚNIEJ JAKO GCS LEGAL 

GŁOWACKI SIEKLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORAZ GŁOWACKI CHILARSKI SIEKLICKI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA) 

2. od 24.01.2014 do chwili obecnej członek Zarządu oraz wspólnik GCS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

3. od 28.03.2022 do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

4. od 29.11.2017 do 21 stycznia wspólnik i członek zarządu KPK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ    

 

 
5) 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 

 
Nie dotyczy. 

 
6) 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 

 
Nie dotyczy. 

 
7) 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. 

 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Nie dotyczy. 
 
 
 

……………………………………… 
(podpis) 
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