
Pan Maciej Lipiński – Członek Rady Nadzorczej 

 

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Maciej Lipiński, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – 10.07.2015 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pan Maciej Lipiński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektroniki 

i Telekomunikacji (2002-2007). Ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie IT w MŚP na 

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz liczne szkolenia z zakresu rozwoju 

osobistego i menadżerskiego. Jest certyfikowanym Project Managerem (PMI, PRINCE). 

Od początku kariery zawodowej mocno związany z branżą telekomunikacyjną. Pracę zaczynał w 2007 

roku w spółce TP Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej, na stanowisku 

Specjalisty ds. Nowych Technologii badając rynek globalny pod kątem nowatorskich rozwiązań 

i produktów multimedialnych. W 2008 roku związał się ze spółką PayUp S.A. z grupy Eurocash S.A., 

gdzie odpowiadał za zarządzanie systemami informatycznymi obsługującymi sprzedaż kart pre-paid 

i płatności rachunków na terminalach płatniczych. Od 2009 do 2013 roku współpracował z firmą 

InfoTVOperator Sp. z o.o. – alternatywnym operatorem radiowo-telewizyjnym, jako Kierownik 

Projektu i doradca Zarządu ds. technicznych, gdzie min. koordynował budowę i utrzymanie sieci 

nadawczej telewizji cyfrowej. Od stycznia 2012 roku jest inwestorem i jednocześnie Prezesem Zarządu 

w spółce DIGIB Sp. z o.o., która dystrybuuje elektronikę użytkową oraz integruje systemy 

telekomunikacyjne. W sierpniu 2013 Pan Maciej Lipiński zaangażował się w powstanie i rozwój 

nowego alternatywnego operatora radiodyfuzyjnego BCAST Sp. z o.o., w której to firmie pełni rolę 

Członka Zarządu ds. techniki. 

 

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

znaczenie dla Emitenta 

Nie dotyczy. 

 

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 

Appsinth Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (od 11.2010 do dziś), 

DIGIB Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od 01.2012 do dziś), 

Magic Brand S.A. – Członek Rady Nadzorczej (do 2012), 

BCAST Sp. z o.o. – Członek Zarządu (od 08.2013 do dziś). 

 

5) 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. 

 

6) 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. 



 

 

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 

Nie dotyczy. 

 

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 dotyczy. 

 


