
  

Aneks nr 1 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

  

do Memorandum Informacyjnego 4MASS S.A. 

opublikowanego w dniu 3 czerwca 2019 r. 

 

sporządzony w związku z ofertą publiczną 32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery 

tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 

z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

 

 

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych, w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej Spółki. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum 

Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 3 czerwca 2019 

roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.4mass.pl) oraz Prosper Capital Dom 

Maklerski S.A. (www.pcdm.pl). 

 
 
 
ZMIANA nr 1  
Str. 90-91 rozdz. 4.12.2 Memorandum „Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, 
majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta”: 
 
Dotychczasową treść w brzmieniu: 
 
Na dzień sporządzenia Memorandum pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta 

występują następujące powiązania osobowe: 

Lp. imię i nazwisko opis powiązania 

1.  Sławomir Lutek – Prezes Zarządu 
ojciec Jakuba Lutka - Członka Rady 

Nadzorczej Spółki 

2.  
Krzysztof Kasieczka - Członek Rady Nadzorczej 

--- 



  

3.  
Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej 

syn Sławomira Lutka - Prezesa 

Zarządu Spółki 

4.  Mirosław Zygmunt Roguski – Członek Rady Nadzorczej --- 

5.  Paweł Wójcicki - Członek Rady Nadzorczej --- 

6.  Włodzimierz Jerzy Retelski - Członek Rady Nadzorczej --- 

7.  Violeta Marzena Sowa - Członek Rady Nadzorczej --- 

8.  Fabian Żwirko -  Członek Rady Nadzorczej --- 

 

Sławomir Lutek – Prezes Zarządu Emitenta: 

a) jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia Memorandum posiada 

10.930.750 akcji Emitenta, stanowiących 33,82 proc. kapitału zakładowego oraz 33,82 proc. 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

b) jest jednocześnie ojcem Członka Rady Nadzorczej Spółki – Jakuba Lutka. 

 

Jakub Lutek – Członek Rady Nadzorczej – jest jednocześnie synem Prezesa Zarządu Spółki – Sławomira 

Lutka. 

Fabian Żwirko – Członek Rady Nadzorczej - jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, który na dzień 

sporządzenia Memorandum posiada 2.066.598 akcji Emitenta, stanowiących 6,39 proc. kapitału 

zakładowego oraz 6,39 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 
Zastępuje się następującymi słowami: 
 
Na dzień sporządzenia Memorandum pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta 

występują następujące powiązania osobowe: 

Lp. imię i nazwisko opis powiązania 

9.  Sławomir Lutek – Prezes Zarządu 
ojciec Jakuba Lutka - Członka Rady 

Nadzorczej Spółki 

10.  
Łukasz Karpiński - Członek Rady Nadzorczej 

--- 

11.  
Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej 

syn Sławomira Lutka - Prezesa 

Zarządu Spółki 

12.  Violeta Marzena Sowa - Członek Rady Nadzorczej --- 

13.  Beata Alina Zięcina - Kasieczka - Członek Rady Nadzorczej --- 

14.  Margarita Żwirko -  Członek Rady Nadzorczej --- 

 

Sławomir Lutek – Prezes Zarządu Emitenta: 



  

c) jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia Memorandum posiada 

10.930.760 akcji Emitenta, stanowiących 33,82 proc. kapitału zakładowego oraz 33,82 proc. 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

d) jest jednocześnie ojcem Członka Rady Nadzorczej Spółki – Jakuba Lutka. 

 

Jakub Lutek – Członek Rady Nadzorczej – jest jednocześnie synem Prezesa Zarządu Spółki – Sławomira 

Lutka. 

Margarita Żwirko – Członek Rady Nadzorczej - jest jednocześnie żoną Fabiana Żwirko akcjonariusza 

Emitenta, który na dzień sporządzenia Memorandum posiada 1.832.866 akcji Emitenta, stanowiących 5,67 

proc. kapitału zakładowego oraz 5,67 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 
ZMIANA nr 2  
Str. 91-92 rozdz. 4.12.3 Memorandum „Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, 
majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta”: 
 
Dotychczasową treść w brzmieniu: 
 

Fabian Żwirko – Członek Rady Nadzorczej - jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, który na dzień 

sporządzenia Memorandum posiada 2.066.598 akcji Emitenta, stanowiących 6,39 proc. kapitału 

zakładowego oraz 6,39 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

Zastępuje się następującymi słowami: 

Margarita Żwirko – Członek Rady Nadzorczej - jest jednocześnie żoną Fabiana Żwirko akcjonariusza 

Emitenta, który na dzień sporządzenia Memorandum posiada 1.832.866 akcji Emitenta, stanowiących 5,67 

proc. kapitału zakładowego oraz 5,67 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

ZMIANA nr 3  
Str. 113-114 rozdz. 4.20 Memorandum „Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta”: 
 

 
Dotychczasową treść w brzmieniu: 
 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 

1/ Krzysztof Kasieczka - Członek Rady Nadzorczej, 

2/ Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej, 

3/ Włodzimierz Retelski - Członek Rady Nadzorczej, 

4/ Mirosław Roguski - Członek Rady Nadzorczej, 

5/ Violeta Sowa - Członek Rady Nadzorczej,  

6/ Paweł Wójcicki- Członek Rady Nadzorczej, 

7/ Fabian Żwirko – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Zastępuje się następującymi słowami: 
 
 



  

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 

1/ Łukasz Karpiński - Członek Rady Nadzorczej, 

2/ Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej, 

3/ Violeta Sowa - Członek Rady Nadzorczej,  

4/ Beata Alina Zięcina - Kasieczka - Członek Rady Nadzorczej, 

5/ Margarita Żwirko - Członek Rady Nadzorczej. 

 

ZMIANA nr 4  
Str. 114-115 rozdz. 4.20 Memorandum „Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta”: 
 

Usuwa się dotychczasową treść w brzmieniu: 
 

Krzysztof Kasieczka 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 11 sierpnia 2020 rok 

Wiek 37 lat 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa i przebieg pracy zawodowej Pan Krzysztof Kasieczka ma wieloletnie 

doświadczenie z zakresu zarządzania i sprzedaży. 
Przez ostatnich 20 lat był związany z branżą 

farmaceutyczną w obszarze hurtowym 

i detalicznym. W latach 2004 – 2010 był dyrektorem 

Oddziału Cefarm Rzeszów sp. z o.o. w Nowym Sączu 
- 2004 r. – 2010 r., a w okresie od 2010 roku do 2017 

zarządzał siecią aptek LEKCITO sp. z o.o.   

Pan Mirosław Roguski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.  

Pan Krzysztof Kasieczka był/jest członkiem następujących organów zarządzających czy nadzorczych:  

 LEKCITO Sp. z o.o. – członek zarządu – od 2010 r. do 2017 r.  

 DERMOPHARM Sp. z o.o. – członek zarządu – od 2017 r. – obecnie  

 

Pan Krzysztof Kasieczka był/jest wspólnikiem w następujących spółkach:  

 LEKCITO Sp. z o.o. – wspólnik – od 2010 r. do 2017 r.  

 DERMOPHARM Sp. z o.o. – wspólnik - od 2017 r. – obecnie 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Kasieczka nie został skazany 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 

oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Kasieczka nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo oszustwa. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub 

likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Kasieczka pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 



  

Pan Krzysztof Kasieczka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

Pan Krzysztof Kasieczka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

ZMIANA nr 5  
Str. 116-118 rozdz. 4.20 Memorandum „Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta”: 
 

Usuwa się dotychczasową treść w brzmieniu: 
 

Włodzimierz Retelski 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 11 sierpnia 2020 rok 

Wiek 51 lat 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa i przebieg pracy zawodowej Pan Włodzimierz Retelski studiował na Wydziale 

Historii UW. Posiada zdany egzamin dla członków 

rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 

1997-2000 członek rady nadzorczej spółki Polskie 
Radio dla Ciebie S.A., w latach 2000-2006 członek 

rady nadzorczej Polskiego Radia S.A. 

Pan Włodzimierz Retelski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.   

Pan Włodzimierz Retelski był/jest członkiem następujących organów zarządzających czy nadzorczych: 

 Locomotiva sp. z o.o. – Prezes Zarządu – od 2005 r. do 2010 r. oraz od 2010 r. – obecnie 

 Look At sp. z o.o. – Prezes Zarządu – od 2010 r. – obecnie 

 OPS Invest S.A. – Prezes Zarządu – od 2018 r. – obecnie; Członek Rady Nadzorczej – od 17 września 

2015 r. – obecnie  

 HDOmedical sp. z o.o. – Prezes Zarządu, od 18 marca 2019 r. – obecnie  

 

Pan Włodzimierz Retelski jest wspólnikiem w następujących spółkach: 

 Locomotiva sp. z o.o. – wspólnik – od 2005 r. – obecnie, 

 Look At sp. z o.o. – wspólnik – od 2010 r. – obecnie, 

 Pure Energia Odnawialna sp. z o.o. – wspólnik – od 2010 r. – obecnie, 

 „Dom w mieście” sp. z o.o. sp. k. – komandytariusz – od 2007 r. – obecnie   

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Włodzimierz Retelski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie 

o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Pan Włodzimierz Retelski w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 



  

Pan Włodzimierz Retelski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Włodzimierz Retelski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Włodzimierz Retelski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Mirosław Roguski 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 11 sierpnia 2020 rok 

Wiek 71 lat 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa i przebieg pracy zawodowej Pan Mirosław Roguski jest absolwentem 
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filozoficzno – 

Historyczny. Uzyskał tytuł doktora nauk 

humanistycznych w Instytucie Polityki Naukowej i 

Szkolnictwa Wyższego. Ukończył studia 
podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń 

i Bankowości w Warszawie, specjalizacja – 

ubezpieczenia.  

 

W roku 2002 zdał egzamin na kandydatów 

na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu 
Państwa. Ukończył również szkolenie „Zarządzanie 

Nowoczesnym Bankiem” na J.L. Kellogg Graduate 

School of Management Northwerstern University w 

Chicago (USA).   

Pan Mirosław Roguski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.  

Pan Mirosław Roguski był/jest członkiem następujących organów zarządzających czy nadzorczych: 

 TG Kontenery S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 9 października 2017 r. – obecnie  

 Technology Space S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 20 lipca 2017 r. – 31 lipca 2018 r., 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Fosą – Członek Rady Nadzorczej – od 25 września 2013 r. – 

obecnie 

 Softes S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 5 lutego 2018 r. – obecnie  

 Pactum S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 12 października 2017 r. – obecnie  

 Generalny Wykonawca S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 4 października 2016 r. –29 czerwca 

2018 r.,  

 Estate Service S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 14 października 2016 r. – obecnie  

 Cerber Finance S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 27 listopada 2015 r. – obecnie  



  

 Stowarzyszenie Forum Solidarnego Rozwoju – Prezes Zarządu – 13 czerwca 2008 r. – obecnie  

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej – Wiceprezes Zarządu – 27 listopada 2009 r. - obecnie 

 Fundacja Imienia Stanisława Konarskiego – Wiceprezes Zarządu – 31 grudnia 2008 r. – obecnie. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mirosław Roguski nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Pan Mirosław Roguski w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pan Mirosław Roguski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Mirosław Roguski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Mirosław Roguski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

ZMIANA nr 6  
Str. 120-122 rozdz. 4.20 Memorandum „Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta”: 
 

Usuwa się dotychczasową treść w brzmieniu: 
 

Paweł Wójcicki 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 11 sierpnia 2020 rok 

Wiek 36 lata 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa i przebieg pracy zawodowej Pan Paweł Wójcicki od kilkunastu lat opracowuje i 

nadzoruje liczne projekty z zakresu strategii 

marketingowych w firmach z branży FMCG.    

Pan Paweł Wójcicki nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Paweł Wójcicki był członkiem organów zarządzających i nadzorczych: 

 Cerber Finance S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2016 r. do 2017 r. 

 Fintech S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2017 r. – obecnie 

 Global Trans S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 2017 r. – obecnie 

 TG Kontenery S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 9 października 2017 r. – obecnie  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Wójcicki nie został skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Pan Paweł Wójcicki w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 



  

Pan Paweł Wójcicki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Paweł Wójcicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Paweł Wójcicki nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Fabian Krzysztof Żwirko 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 11 sierpnia 2020 rok 

Wiek 43 lata 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa i przebieg pracy zawodowej Pan Fabian Krzysztof Żwirko ukończył 

z wyróżnieniem studia na kierunkach: licencjat – 

finanse i bankowość; magister – zarządzanie 

w marketingu (zarządzanie przedsiębiorstwem). 

Posiada wieloletnie doświadczenie w imporcie 

i eksporcie. Laureat konkursu Primus inter pares 

(łac. „pierwszy wśród równych sobie”). W roku 

2000 odebrał nagrodę od Prezydenta Polski 

Aleksandra Kwaśniewskiego. W okresie 

zarządzania spółka Hitech zdobyła 3 nagrody Gazeli 

Biznesu, 2 nagrody Diamenty Forbsa, wyróżnienie 

E-Diamenty Biznesu, 1 nagroda Złota Podlaska 

Setka. Pan Fabian Krzysztof Żwirko doświadczenie 

zawodowe zdobywał prowadząc własną 

działalność gospodarczą. Obecnie jest 

współwłaścicielem firmy HITECH spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz HITECH 

sp. z o.o. 

Pan Fabian Krzysztof Żwirko nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Fabian Krzysztof Żwirko jest członkiem zarządu: 

 HITECH Sp. z o.o., 2014 - obecnie 

 ‘Dom handlowy „KORAL”, przewodniczący komisji rewizyjnej, 2014 - obecnie 



  

 

Pan Fabian Krzysztof Żwirko był/jest wspólnikiem w następujących spółkach: 

 HITECH S.C., 2003 - 2005  

 HITECH Sp. j., 2005 - 2014 

 HITECH Sp. z o.o., 2014 - obecnie 

 HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 2014 - obecnie 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Fabian Krzysztof Żwirko nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Pan Fabian Krzysztof Żwirko w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pan Fabian Krzysztof Żwirko nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, 

restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Fabian Krzysztof Żwirko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Fabian Krzysztof Żwirko nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

ZMIANA nr 7  
Str. 119 rozdz. 4.20 Memorandum „Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta”: 
 

Po słowach w brzmieniu: 
 

Pani Violeta Sowa nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
Dodaje się treść w brzmieniu: 
 

Łukasz Karpiński 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 11 sierpnia 2020 roku 

Wiek 30 lat  

Wykształcenie  wyższe  

Kariera zawodowa i przebieg pracy zawodowej Łukasz Karpiński jest absolwentem Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie (2015) na kierunku 

finanse i rachunkowość, spec. bankowość oraz 

strategie inwestycyjne. Ukończył również studia 

podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w 



  

Warszawie (2016) na kierunku akademia spółek. Od 

początku kariery zawodowej Pan Łukasz Karpiński 

jest związany z branżą inwestycyjną i IT. Obecnie 

jest prezesem spółek Fintech S.A. oraz Astoria 

Capital sp. z o.o. 

Pan Łukasz Karpiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Łukasz Karpiński był członkiem organów zarządzających i nadzorczych: 

 Wawer Development sp. z o.o. – prokura samoistna od 2019 r.- obecnie 

 Global – Development S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2018 r. – obecnie 

 Fintech S.A- Prezes Zarządu od 2017 r. - obecnie 
 Astoria Capital sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2015 r. – obecnie; 

 Technology Space S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2016 r. – obecnie; 

 Capital Kopernik S.A. w likwidacji – członek Rady Nadzorczej od 2016 r. – obecnie; 

 My Development S.A.  – Prezes Zarządu od października 2018 r. – marzec 2019 r.  

 4MASS S.A. – członek Rady Nadzorczej w latach 2017 – 2019 oraz od 27 czerwca 2019 r. – 

obecnie  

 

Pan Łukasz Karpiński jest / był wspólnikiem: 

 Venta Invest sp. z o.o. -  wspólnik od grudnia 2018 r. – obecnie 
 Technology Space S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2016 r. – listopad 2017 r.  
 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Karpiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie 

o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Pan Łukasz Karpiński w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, 

w którym Pan Łukasz Karpiński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, z 

wyjątkiem spółki Capital Kopernik S.A. w likwidacji, w której Pan Łukasz Karpiński pełni funkcję członka 

Rady Nadzorczej. 

Pan Łukasz Karpiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Łukasz Karpiński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 



  

Beata Alina Zięcina - Kasieczka 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 11 sierpnia 2020 roku 

Wiek 46 lat 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa i przebieg pracy zawodowej Pani Beata Alina Zięcina-Kasieczka ukończyła studia 

kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  filia w 

Rzeszowie w 1997 roku oraz ukończyła studia 

podyplomowe w zakresie zarządzania w 

administracji publicznej w 2013 roku. 

Pani Beata Alina Zięcina-Kasieczka w 1998 roku 

pracowała jako referent prawny w Urzędzie 

Rejonowym w Nowym Sączu. Jest wieloletnim 

pracownikiem administracji samorządowej. Od 

1999  r. zatrudniona jest w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Sączu. 

Pani Beata Alina Zięcina - Kasieczka nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pani Beata Alina Zięcina - Kasieczka była wspólnikiem w następującej spółce prawa handlowego: 

 Elba Zięcina – Kasieczka sp. j. – wspólnik – od września 2015 r. do maja 2017 r.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Beata Alina Zięcina - Kasieczka nie została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Pani Beata Alina Zięcina - Kasieczka w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pani Beata Alina Zięcina - Kasieczka nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, 

restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pani Beata Alina Zięcina - Kasieczka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pani Beata Alina Zięcina - Kasieczka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 



  

Margarita Żwirko 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 11 sierpnia 2020 rok 

Wiek 28 lat 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa i przebieg pracy zawodowej Pani Margarita Żwirko ukończyła Wyższą Szkołę 

Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na kierunku 

kosmetologii. Posiada doświadczenie w zakresie 

obsługi klienta, zarządzania produktem i sprzedażą. 

Obecnie specjalista działu handlowego HITECH sp. 

z o.o. 

Pani Margarita Żwirko nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

W okresie ostatnich trzech lat Pani Margarita Żwirko nie była członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Margarita Żwirko nie została skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Pani Margarita Żwirko w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pani Margarita Żwirko nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji. 

Pani Margarita Żwirko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pani Margarita Żwirko nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

ZMIANA nr 8  
Str. 123 rozdz. 4.21 Memorandum „Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta”: 

 
Dotychczasową treść w brzmieniu: 
 
 



  

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego przedstawia się 

następująco: 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Liczba głosów 

(w szt.) 

Udział 

w głosach 

(w proc.) 

Sławomir Lutek   10.930.750 33,82%  10.930.750 33,82% 

Fabian Żwirko 2.066.598 6,39% 2.066.598 6,39% 

Pozostali 19.326.668 58,79% 19.326.668 58,79% 

Razem 
32.324.016 100 32.324.016 100 

 
 

Zastępuje się następującymi słowami: 
 
 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego przedstawia się 

następująco: 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Liczba głosów 

(w szt.) 

Udział 

w głosach 

(w proc.) 

Sławomir Lutek   10.930.750 33,82%  10.930.750 33,82% 

Fabian Żwirko 1.832.866 5,67% 1.832.866 5,67% 

Pozostali 19.560.390 60,51% 19.560.390 60,51% 

Razem 
32.324.016 100 32.324.016 100 

 
 
 
 
 
Emitent – 4MASS S.A. 
 
 
 
Sławomir Lutek 
 
Prezes Zarządu 
 
 


