
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Maciej Stępień – członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 30 czerwca 2027 r. 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Mgr prawa (Uniwersytet Śląski), odbyta aplikacja adwokacka (Izba Adwokacka w Katowicach), zdany 

egzamin adwokacki, Podyplomowe studia Akademia Spółek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 
06.2014 r. – 10.2014 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Podhajski (umowa o praktykę) 
 
11.2014 – 12.2016 r.- Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Podhajski (umowa zlecenie) 
 
16.01.2017 r. -31.01.2019 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Podhajski (umowa o pracę) 
 

White Pine Legis Podhajski i Wspólnik Kancelaria Prawnicza sp.k. – komandytariusz (od 13.04.2017 r. – 

22.03.2021 r. 

White Pine Legis Podhajski Stępień Kancelaria Prawnicza sp.j. – od 22.03.2021 r. do teraz  

Przewodniczący Rady Nadzorczej JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (od 04.11.2013 r. 

do teraz) 

Członek Rady Nadzorczej Strategy Forge S.A. (od 27.10.2020 r. do teraz, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Strategy Forge S.A. od 02 listopada 2020 r. do teraz) 
 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta: 

Nie wykonuje działalności istotnej dla Emitenta. Z ostrożności wskazuje się, iż Pan Maciej Stępień pełni 

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce zależnej Emitenta tj. Strategy Forge S.A. 

 

4) 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: 

1. White Pine Legis Podhajski i Wspólnik Kancelaria Prawnicza sp.k. – komandytariusz (od 

13.04.2017 r. – 22.03.2021 r. 

2. White Pine Legis Podhajski Stępień Kancelaria Prawnicza sp.j. – od 22.03.2021 r. do teraz  

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (od 

04.11.2013 r. do teraz) 

4. Członek Rady Nadzorczej Strategy Forge S.A. (od 27.10.2020 r. do teraz, Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Strategy Forge S.A. od 02 listopada 2020 r. do teraz) 

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 Stępień w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków 

za jakiekolwiek przestępstwa, jak również w okresie ostatnich pięciu lat 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: 

Pan Maciej Stępień w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego podmiotu w upadłości, restrukturyzacji, zarządzie komisarycznym ani w likwidacji. 
 

7) Informacja, 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: 

Pan Maciej Stępień nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem 

organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej 

konkurencyjnej osoby prawnej. Jest członkiem organu spółki zależnej od JUJUBEE S.A. tj. członkiem 

(przewodniczącym) Rady Nadzorczej Strategy Forge S.A., której przedmiot działalności pokrywa się z 

JUJUBEE S.A. 

8) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Nie figuruje. 


