
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Pan Marcin Pilch – członek rady nadzorczej. Termin upływu kadencji  20 sierpnia 2023. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Urodzony w 1984 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, 
członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Od 2013 roku założyciel i partner zarządzający spółki Pilch 
Piotrowski Adwokacka Spółka Partnerska, ekspert Instytutu Allerhanda. Członek Rad Nadzorczych licznych 
Spółek kapitałowych, wykładowca akademicki. Doradza branży IT przy transakcjach typu venture capital, 
GDPR Compliance, a także pełni funkcję dyrektora ds. prawnych wiodącej formy w branży e-commerce 
operującej na 7 rynkach. Jego specjalizacją jest kompleksowa obsługa podmiotów zagranicznych w Polsce, 
a także tych nastawionych na ekspansję zagraniczną. Współautor projektu nowelizacji KSH w zakresie 
Prostej Spółki Akcyjnej. 
 
W trakcie swojej kariery zawodowej nabył umiejętności w zakresie zarządzania projektami w oparciu o 
zespoły międzynarodowe. 
 
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 

 

Spółka Funkcja Czy obecnie pełni funkcję 

INVESTMENT PROPERTY 2 Członek Organu Nadzoru TAK 

GEMMA INVEST 2 Członek Organu Nadzoru TAK 

EDRONE Prokurent TAK 

PILCH PIOTROWSKI I 
PARTNERZY ADWOKACKA 
SPÓŁKA PARTNERSKA 

Partner TAK 

GEMMA INVEST Członek Organu Nadzoru TAK 

INVESTMENT PROPERTY 
SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA-
KOMANDYTOWO-AKCYJNA 

Członek Organu Nadzoru  

INVESTMENT PROPERTY Członek Organu Nadzoru Tak 

GTB AUTOMOTIVE Wspólnik Tak 

Delante Media Wspólnik Nie 

PORTFEL INWESTYCYJNY 
HOTELE 

Członek zarządu Nie 

 
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 

 
Pan Marcin Pilch w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
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 

 
Pan Marcin Pilch nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Marcin Pilch nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


