Mateusz Tarczyński 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.
Mateusz Tarczyński posiada 17-letnie doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu spółek IT.
Samodzielnie stworzył, a następnie sprzedał software house Chop-Chop.org inwestorowi
branżowemu Data Holding sp. z o.o. Ponadto Mateusz Tarczyński posiada 12-letnie
doświadczenie w marketingu oraz sprzedaży na globalnych rynkach B2B. Specjalizuje się w
rozwoju produktów SaaS (ang.: Software-as-a-Service – oprogramowanie sprzedawane jako
usługa w subskrypcji i oferowane za pomocą chmury internetowej).
Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i zajmowanych wcześniej
stanowiskach:
2002 – 2005, Uniwersytet Zielonogórski, Zarządzanie i Marketing, studia licencjackie,
2005 – 2010, Uniwersytet Wrocławski, Politologia, Marketing Polityczny, tytuł magistra,
2015 – obecnie, Woodpecker.co Sp. z o.o., Wspólnik i Prezes Zarządu,
2018 – obecnie, Bouncer Sp. z o.o., Wspólnik, Członek Zarząd,.
2016 – 2019, Right Hello Sp. z o.o.. w upadłości, Wspólnik, Członek Rady Nadzorczej,
2014 - 2016, CHOP-CHOP Sp. z o.o., Wspólnik,
2013 – obecnie, 52CHALLENGES.COM Sp. z o.o.. w likwidacji, Wspólnik,
2013 - 2020, 52CHALLENGES.COM Sp. z o.o.. w likwidacji, Prezes Zarządu,
2012 – 2015, CHOP-CHOP.ORG Sp. z o.o., Wspólnik, Prokurent,
2009 - 2012, konkretni.com s.c., agencja interaktywna, Współwłaściciel,
2007 – 2012, SmartYou Mateusz Tarczyński, agencja reklamowa, Właściciel,
2004 - 2007, EuroSmart, działalność konsultingowa, freelance.
Mateusz Tarczyński prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą MT Mateusz Tarczyński,
świadczącą usługi konsultingowe również dla Emitenta.
W ciągu ostatnich 5 lat Mateusz Tarczyński 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:
grudzień 2016 – maj 2019, Right Hello Sp. z o.o. w upadłości, Wspólnik, Członek Rady
Nadzorczej,
wrzesień 2013 – obecnie, 52CHALLENGES.COM sp. z o.o. w likwidacji, Wspólnik.
Mateusz Tarczyński 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.
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Mateusz Tarczyński 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, Mateusz Tarczyński był członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy Mateusz Tarczyński nadal pełni funkcje w
organach lub nadal jest wspólnikiem tych spółek:
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