
Dane Członka Rady Nadzorczej 

 

Imię: Michał 
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1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 
Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył 
Szkołę Prawa Amerykańskiego Catholic University of America (Columbus School of Law) i WPiA UJ 
oraz International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia). 
 Doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności kompleksową obsługę prawną podmiotów 
gospodarczych (spółek kapitałowych), obsługę transakcyjną, wykonywanie due diligence, doradztwo 
przy ofertach publicznych, procesy transformacyjne, optymalizacje podatkowe. 
 
2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 
ASCALION Kancelaria Radcy Prawnego Michał Górecki (świadczenie usług doradztwa prawnego) 
 
 
3. 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: 

 
- TINES Spółka Akcyjna w Krakowie (wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy 
KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000304820) – członek rady nadzorczej (aktualnie) 
 
- MEGACHEMIE RESEARCH & TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (wpisana do 
rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000393980) – 
członek rady nadzorczej (aktualnie) 
 
 
4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

 
Nie dotyczy 
 
 
5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 
 



6. Informacje, 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 
 
 
7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

 
Nie dotyczy 
 
 


