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FORMULARZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 
 

Imię i Nazwisko Mariusz Łoś 
Zajmowane 
stanowisko / 
pełniona funkcja 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja Od 22 grudnia 2020 do 21 grudnia 2023 
Kwalifikacje i 
doświadczenie 
zawodowe 
(opisowo) 

Prezes Zarządu, współwłaściciel spółek in4mates, Aseti. Od ponad 
20 lat związany z branżą IT. W latach 2000-2010 kierował zespołem 
odpowiedzialnym za współpracę z czołowymi producentami 
technologicznymi, m.inn. Oracle, IBM, CA, Microsoft, Adobe, 
Software AG. Od roku 2011 współwłaściciel/założyciel spółki 
in4mates, specjalizującej się w produkcji oprogramowania oraz 
realizującej projekty informatycznej dla sektorów: bankowego, 
telekomunikacyjnego, administracji publicznej i farmaceutycznego. 
Od 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu in4mates. W 2020 
współzałożyciel i główny udziałowiec spółki Aseti, podmiotu 
zajmującego się doradztwem i wdrożeniami technologii SAP. 

Doświadczenie 
zawodowe 
(wskazanie spółek, 
w których co 
najmniej w ostatnich 
3 latach pełniona 
była funkcja 
zarządcza, 
nadzorcza lub 
istotny pakiet 
udziałowy/akcji)   

1997-1998 TCH Components Sp. z o.o. – Product 
Manager 
 

1998-2011 Infovide-Matrix SA – Alliance Director 
 

2011 - in4mates Sp. Z o.o. – Prezes Zarządu 
 

2011 – in4mates Sp. Z o.o. Sp.k – wspólnik 
2017 - DB Energy SA – Członek Rady Nadzorczej 
2020 - Aseti sp. z o.o. - wspólnik 
2020 - Aseti sp. z o.o. sp.k – wspólnik  

Działalność 
prowadzona poza 
Spółką, która ma 
istotny wpływ na 
działalność Emitenta 

n/a 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich 
pięciu lat 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 

n/a 
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otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
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 

n/a 

informację, 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 

informację, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje 

 
 


