
Maciej Cieśla powołany do Zarządu Emitenta mocą uchwały nr 1 Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 marca 2021 r., która weszła w życie w dniu 26 marca 2021

roku.

Maciej Cieśla jest doświadczonym programistą Java z 18-letnim doświadczeniem w budowaniu

zaawansowanych systemów informatycznych. Jest m.in. współtwórcą systemów bankowych dla

Lucas Bank S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz systemu płatności BLIK. Posiada

7-letnie doświadczenie w budowaniu produktów SaaS i zarządzaniu zespołem programistów.

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i zajmowanych wcześniej

stanowiskach:

1998 – 2004, Uniwersytet Wrocławski, kierunek Matematyka,

1998 – 2004, Uniwersytet Wrocławski, kierunek Informatyka,

2004 – obecnie, działalność gospodarcza prowadzona pod firmą “maciej.ciesla.pl Cieśla

Maciej”, usługi programistyczne m.in. projekty dla Lucas Bank S.A., Credit Agricole Bank

Polska S.A, Polski System Płatności Sp. z o.o.,

2013 – 2020, 52Challenges.com sp z o.o., Wspólnik, Prokurent,

2015 – obecnie, Woodpecker.co sp z o.o., Członek Zarządu,

2018 – obecnie, Bouncer sp z o.o., Członek Zarządu.

Maciej Cieśla prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą maciej.ciesla.pl Cieśla Maciej,

świadczącą usługi programistyczne również dla Emitenta.

W ciągu ostatnich 5 lat Maciej Cieśla nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

o których mowa w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w

ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca

2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub ustawie z dnia 26

października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu

przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek

organów zarządzających i nadzorczych w spółkach prawa handlowego.



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:

wrzesień 2013 – obecnie, 52CHALLENGES.COM sp. z o.o. w likwidacji, Wspólnik

Maciej Cieśla nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Maciej Cieśla prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest działalnością konkurencyjną

wobec Emitenta.

Maciej Cieśla nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie

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

W poniższej tabeli wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co

najmniej ostatnich 3 lat, Maciej Cieśla był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych

albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy Maciej Cieśla nadal pełni funkcje w organach lub nadal

jest wspólnikiem tych spółek:

Nazwa Spółki Pełniona funkcja Czy aktualnie pełni
funkcję (tak/nie)

Woodpecker.co Sp. z o.o. Wspólnik, Członek Zarządu TAK

Bouncer Sp. z o.o. Wspólnik, Członek Zarządu TAK

52Challenges.com Sp. z o.o.
w upadłości

Wspólnik TAK

52Challenges.com Sp. z o.o.
w upadłości

Prokurent NIE


