
PAWEŁ MATYASZCZYK - życiorys 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

PAWEŁ MATYASZCZYK, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu 
przez ZWZA sprawozdania finansowego za 2026 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe:  

1996-1999 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 
  kierunek Politologia w zakresie marketingu politycznego 
    
Przebieg kariery zawodowej: 

od 2002 – nadal             HEUREKA SP. Z O.O. Prokurent / 
     Dyrektor ds. strategii i rozwoju 
 
01.02.1999 - 31.03.2002       CENTRALNA TABELA OFERT S.A.  

Dyrektor Zespołu Promocji i Marketingu 
 
01.09.1998 - 31.01.1999 BUSINESS PARTNER GROUP PUBLIC RELATIONS 

Dyrektor Zarządzający          
 
01.06.1998 – 31.08.1998  PARTNER OF PROMOTION SP Z O.O.  

Kierownik Projektów Investor Relations   
 
21.01.1994   do  31.05.1998     Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego SA  

Dyrektor ds. strategii i rozwoju 
 
1993-1994               PH ARTCHEM w Jarocinie Oddział Pleszew       
 
1992-1993       Własna działalność 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Nie dotyczy. 

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, 

wspólnik           HEUREKA  SP. Z O.O.  
wspólnik   MASTER-PHARM MATYASZCZYK Spółka Jawna 
wspólnik   GO-PHARMA MATYASZCZYK Spółka Jawna 
wspólnik   MPM-PHARMA MATYASZCZYK Spółka Jawna 
 
 



 
e) 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. 

f) 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. 

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 dotyczy. 

 

 


