
Pan Maciej Tomasz Czapiewski 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Imię i nazwisko: Maciej Tomasz Czapiewski 

 

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

 

Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: dzień odbycia walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Pan Maciej Tomasz Czapiewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe 

Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w  Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły Rewident nr 10326/7604.  

W latach 1997-2005 związany z firmą audytorską HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 

(Obecnie Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.) Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa 

Zarządu HLB M2 Sp. z o.o., firmy audytorskiej nr 3149. Wcześniej uczestniczył w tworzeniu 

aplikacji wspomagających proces produkcyjny podczas praktyki zawodowej w Rover 

Body & Pressings, Swindon, Wielka Brytania. Specjalista w zakresie badań sprawozdań 

finansowych spółek giełdowych, grup kapitałowych oraz analizy finansowej i wyceny 

przedsiębiorstw. Biegle zna język angielski, komunikatywnie język niemiecki. Zajmował 

się badaniem sprawozdań finansowych m.in.: Porta KMI Poland Sp. z o.o., Radpol S.A., 

Atlanta Poland S.A., Polomarket Sp. z o.o., TIM S.A., Elektrotim S.A., LPP S.A., Spółdzielnia 

Mleczarska Spomlek, PERN Przyjaźń SA, ROTO Frank Sp. z o.o. oraz badaniem 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych: Porta KMI Poland  

Sp. z o.o., LPP S.A., TM S.A, Elektrotim S.A. Opracował części finansowych prospektów 

emisyjnych: Radpol S.A., Koelner S.A., Z.Ch. Police S.A., Telmax S.A., Koelner S.A.,  

Neonet S.A., przeprowadzał prace z zakresu due diligence, badał plany połączenia 

(np. zakładów energetycznych grupy P–5 ENEA), plany podziału i plany 

przekształcenia. Prowadził szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej oraz konsolidacji. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej 

w Toruniu oraz w Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej. Zasiadał w Radach 

Nadzorczych (między innymi) PKO BP S.A., Comarch S.A., Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w Caspar Asset Management S.A.,  

Caspar TFI S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w Caspar TFI S.A.  Przechodzi 

doroczne szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi dla biegłych rewidentów,  

z zakresu m.in. rachunkowości, podatków, prawa handlowego. 

 

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych spółek giełdowych  

i należących do sektora usług finansowych. 

 



4. Spółki 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: 

 

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – członek Rady Nadzorczej  

oraz Przewodniczący Komitetu Audytu 

Caspar Asset Management S.A. – członek Rady Nadzorczej 

HLB M2 sp. z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik  

Czapiewski, Dobek i Wspólnicy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik 

Zamek Przesieka Sp. z o.o. - Członek Zarządu i wspólnik 

Localstory Sp. z o.o. - Członek Zarządu i wspólnik 

LSTORY.PL Sp. z o.o. - Członek Zarządu i wspólnik 

 

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 Maciej Czapiewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo oszustwa, a także 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. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku  

do działalności Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 

albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Nie dotyczy. 

 

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Maciej Czapiewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


