
Dane Członka Rady Nadzorczej  
 
Imię:  Maciej 
Nazwisko: Molewski 
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  
Termin upływy kadencji: 26.06.2022 
 

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Od 07.2000 r do 01.2012 – Deutsche Bank PBC S.A. Od 06.2002 pełniłem szereg funkcji kierowniczych, w tym 
Dyrektora Sprzedaży Bezpośredniej, Dyrektora Sprzedaży dla Klientów Indywidualnych, Dyrektora 
Departamentu Bankowości Hipotecznej. Od 08.2010 byłem Członkiem Komitetu Wykonawczego Banku 
(Executive Committee Member) 
02.2012 – 01.2013 – Idea Expert (Prezes Zarządu). Przeprowadziłem restrukturyzację i zmianę modelu 
biznesowego spółki.  
03.2013 – 06.2015 – OK System Polska S.A. – Wiceprezes Zarządu (03-09.2013) i Prezes Zarządu (09.2013 – 
06.2015). Przeprowadziłem restrukturyzację i zmianę modelu biznesowego spółki.  
07.2015-01.2019 – Grupa Medicover (pełniłem równocześnie kilka funkcji tj. Dyrektora Zarządzającego ds. 
Benefitów Niemedycznych, Prezesa Zarządu Medicover Benefis oraz po zakupie przez Grupę Medicover akcji OK 
System – Wiceprezesa Zarządu OK System) 
Od 01.2019 – skupiłem się na prowadzeniu własnej firmy doradczej BiznesConcept Maciej Molewski zajmującej 
się zarządzaniem, restrukturyzacją oraz nadzorem korporacyjnym nad spółkami kapitałowymi (jako inwestor lub 
interim manager) oraz zajmującej się doradztwem przy pozyskiwaniu kapitału dla spółek prawa handlowego.  
05.2019 – nadal – Wiceprezes Zarządu MP-Alamentti sp. z o.o. 
05.2019 – nadal – Wiceprezes Zarządu Benefit Solution Group sp. z o.o.  
 
 
2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta: 
Brak 
 
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: 
02.2012 – 01.2013 – Idea Expert – Prezes Zarządu 
03.2013 – 06.2015 – Wiceprezes Zarządu i Prezes Zarządu OK System Polska S.A. 
03.2016 – 11.2018 -  Medicover Benefis Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
06.2018 – 10.2018 – OK System Polska S.A. – Wiceprezes Zarządu 
05.2019 – nadal  Benefit Solution Group sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (udziałowiec) 
05.2019 – nadal  MP-Alamenti – Wiceprezes Zarządu 
 
 
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: 
Brak 
 
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: 
Brak 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
Brak działalności konkurencyjnej  
 
 
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 figuruje 


