
Michał Kurek  

Członek Zarządu 

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019. 

b) Opis kwalifikacji doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Prawa i Administracji oraz Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro w Bari we Włoszech. Ukończył również studia dotyczące zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2017 roku ukończył 

studia Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, 

akredytowane przez Apsley Business School of London, zdobywając tym samym tytuł MBA. Od 2018 

roku radca prawny. Posługuje się językiem angielskim, włoskim, niemieckim, bułgarskim, francuskim 

oraz hiszpańskim. Pan Michał Kurek jest współautorem pracy pt. Finanse przedsiębiorstwa 5. Systemy 

i procedury, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2016 – współautor (rozdział „Optymalizacja 

podatkowa w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa”). Ponadto, Pan Michał Kurek regularnie 

publikuje artykuły z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz doradztwa transakcyjnego 

na łamach ogólnopolskich gazet oraz bloga internetowego. Pan Michał Kurek odbył liczne szkolenia z 

zakresu prawa spółek handlowych, prawa podatkowego, rachunkowości oraz międzynarodowego 

planowania podatkowego, w tymm.in.: 

Aporty, połączenia, podziały i inne działania restrukturyzacyjne – aspekty podatkowe, 2016; 

Dokumentacja cen transferowych i podmioty powiązane, 2016;  

CIT i VAT w działalności sportowej, 2016;  

Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, 2017;  

Savoir-vivre w biznesie, 2017;  

Audyt podatkowy, 2018;  

Akademia eksperta ds. cen transferowych, 2018;  

Certyfikowany AML Officer, 2018. 

Doświadczenie zawodowe: 

2014: Mancewicz Parus Radcowie Prawni sp. j., asystent prawny;  

2014–2017: GSW LEGAL Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp.k. (GRATA International), aplikant radcowski, 

doradztwo z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz prawa podatkowego;  

2017 - do dziś: K18 Warszawska Praktyka Podatkowa sp. z o.o., aplikant radcowski, od 2018 r. radca 

prawny, doradztwo z zakresu prawa spółek handlowych, w tym fuzji i przejęć, krajowego i 

międzynarodowego prawa podatkowego z uwzględnieniem problematyki dokumentacji cen 

transferowych,doradztwowzakresiemiędzynarodowegoplanowaniatransakcyjnegoipodatkowego, 

tworzenie zagranicznych struktur korporacyjnych. 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie jest wykonywana 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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: 

Od 10.12.2018 do 13.03.2020: Sekretarz Rady Nadzorczej FIGNE CAPITAL S.A. (od 17.12.2019 

delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu) 

e) 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 

f) 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 

g) 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki 

kapitałowejlubczłonkiemorganujakiejkolwiekkonkurencyjnejosobyprawnej. 

h) 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 


