
 
 

 

Raport bieżący ESPI  

 

Spółka:    SARE SA 

Numer:    32/2018 

Data:    20-04-2018 

 

Tytuł:  Powołanie Członka Zarządu 

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 

20.04.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 20 kwietnia 2018  r., na Członka 

Zarządu SARE S.A., Pana Mateusza Walczaka.  

P. Mateusz Walczak dotychczas pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej od Emitenta – INIS Sp. 

z o.o. oraz funkcję Dyrektora ds. technologii w spółce pośrednio zależnej od Emitenta – Salelifter sp. z 

o.o. 

Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk p. Mateusza 

Walczaka stanowią załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.). 

 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Osoby reprezentujące spółkę: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu 

  



 
 

 

1. Imię i nazwisko. 

Mateusz Dawid Walczak 

2. Data urodzenia. 

9 sierpnia 1982 r. 

3.  Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze 

wskazaniem dat 

Informatyka, jednolite magisterskie, Politechnika Śląska w Gliwicach, ukończone w 2007 roku 

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie.  

Senior Programmer 

Nazwa firmy – SARE sp. z o.o. 

Okres zatrudnienia: luty 2007 – grudzień 2010   

 

Senior Programmer 

Nazwa firmy - INIS sp. z o.o. 

Okres zatrudnienia: wrzesień 2010 – marzec 2012   

 

IT Manager / Team Leader 

Nazwa firmy - INIS sp. z o.o. 

Okres zatrudnienia: kwiecień 2012 – grudzień 2015   

 

Dyrektor ds. technologii (CTO) 

Nazwa firmy - Salelifter sp. z o.o. 

Okres zatrudnienia: styczeń 2016 – obecnie   

 

Member of the Board (CTO)  

Nazwa firmy - INIS sp. z o.o. 

Okres zatrudnienia: sierpień 2017 – obecnie   

  



 
 

 

5. Pełne nazwy (firmy) wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Członek 

Zarządu AKTUALNIE jest: (i) członkiem organów zarządzających (np. zarządu) lub (ii) członkiem 

organów nadzorczych (np. rady nadzorczej), ze wskazaniem funkcji oraz daty rozpoczęcia 

pełnienia funkcji: 

Member of the Board (CTO)  

Nazwa firmy - INIS sp. z o.o. 

Okres zatrudnienia: sierpień 2017 – obecnie   

6. Pełne nazwy (firmy) wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Członek 

Zarządu był w okresie ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych: (i) członkiem organów 

zarządzających (np. zarządu) lub (ii) członkiem organów nadzorczych (np. rady nadzorczej), ze 

wskazaniem funkcji oraz dat granicznych pełnienia funkcji.  

Member of the Board (CTO)  

Nazwa firmy - INIS sp. z o.o. 

Okres zatrudnienia: sierpień 2017 – obecnie   

 

Zgodnie z oświadczeniem p. Mateusz Walczak: 

 nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki, 

 w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa, 

 w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego, 

 nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo 

były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,  

 nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce 

konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, 

 nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 

 


