1) Imię, nazwisko, zajmowanie stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Mariusz Matusik - Członek Zarządu RSY S.A.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
09.2009 – 09.2013 Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Ekonomii,
Ekonomii, Obszar badawczy: opcje rzeczywiste, szacowanie wartości przedsiębiorstw, analiza opłacalności
inwestycji,
09.2005 –05.2007 Studium pedagogiczne przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
09.2003 – 07.2008 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, wydział Ekonomii, specjalność : Ekonomika pracy i
zarządzanie kadrami, studia jednolite magisterskie
Doświadczenie zawodowe:

Od 03.2012 Zastal S.A. Stanowisko: Prezes Zarządu.
Osiągnięcia w Zastal S.A. :
- uruchomienie produkcji kontenerów oraz elementów do pieców dla klientów szwajcarskich i niemieckich,
- doprowadzenie do uzyskania przez zakład produkcyjny certyfikatów spawalniczych: certyfikat spawalniczy nadany
przez Instytut Spawalniczy w Gliwicach oraz certyfikaty spawalnicze nadane przez GSI SLV Berlin: EN 15085-2, EN
3834-3, EN 1090- 2,
- doprowadzenie do pozytywnego przejścia audytów technologicznych przeprowadzonych przez czołowych
producentów pojazdów szynowych,
- uruchomienie produkcji metalowej w zakładzie, w tym także w zakresie elementów i podzespołów dla przemysłu
kolejowego.
 Zastal Transport Sp. z o.o. Stanowisko: Prezes Zarządu.
Osiągnięcia w Zastal Transport Sp. z o.o. :
- restrukturyzacja kosztowa spółki,
- zmiana profilu działalności ze spółki transportowej na spedycyjną, dzięki czemu spółka odzyskała rentowność i weszła
w fazę rozwoju.
 Od 10.2011-03.2012 Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. Stanowisko: Dyrektor ds. Operacyjnych
Zakres obowiązków
- bieżąca kontrola wyników finansowych spółek portfelowych i stały nadzór nad działalnością Spółek,
- opracowywanie i wdrażanie programów restrukturyzacji,
- wsparcie w procesach fuzji i przejęć,
-wdrażanie strategii finansowych i operacyjnych w spółkach portfelowych,
- analiza rynku kapitałowego.
 10.2008 – 09.2011 DGA S.A. Stanowisko: Menedżer
Zakres obowiązków:
- Nadzór nad inwestycjami kapitałowymi i projektami, w tym: analiza wyników Spółek Grupy Kapitałowej, bieżące
doradztwo, wyceny Spółek; nadzór nad rozliczeniami wewnętrznymi DGA i Spółek GK DGA; obsługa i wsparcie
procesów kontroli i audytów;
- Analiza potencjalnych projektów inwestycyjnych dla Zarządu DGA, w tym: nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi
Partnerami Biznesowymi, selekcja potencjalnych projektów inwestycyjnych, przygotowywanie analiz i opinii dla
Zarządu dotyczących opłacalności zaangażowania kapitałowego DGA lub jego braku, wraz z weryfikacją planów
finansowych i strategicznych przedstawionych przez Partnera Biznesowego, przygotowywanie wycen projektów
inwestycyjnych wraz z rekomendacją dla Zarządu DGA
- Realizacja projektów doradczych: pozyskiwanie projektów doradczych; budowanie zespołów, konsorcjów, wybór
podwykonawców do realizacji projektów; realizacja projektów w zakresie powierzonych zadań
- Doradztwo w procesie prywatyzacji spółek należących do Skarbu Państwa, w tym: przygotowywanie analiz
ekonomiczno-finansowych, marketingowych, organizacji i zarządzania, wyceny spółek, analiza i rekomendacja ofert
potencjalnych inwestorów złożonych w związku z zamiarem zakupu akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa, badanie
kondycji finansowej inwestorów, negocjacje z potencjalnymi inwestorami;

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta: nie wykonuje
4) 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:
Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze – Prezes Zarządu: nadal
Zastal Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli – Prezes Zarządu: nadal
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie – Prezes Zarządu: nadal
CSY S.A. z siedzibą w Iławie – Członek Zarządu: do 06.2014
RSY S.A. z siedzibą w Iławie – Członek Zarządu: do 06.2014
Tableo S.A. z siedzibą w Iławie – Członek Zarządu: do 06.2014
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) 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:
Pan Mariusz Matusik 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 kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) 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.

