
Mateusz Styburski - Prezes Zarządu 

• opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Mateusz Styburski jest założycielem Spółki i jej znaczącym akcjonariuszem.  

Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,   specjalizacja: 
Zarządzanie Zasobami ludzkimi. 

Pracuje w branży informatycznej od 11 lat na stanowisku zarządczym, budując Spółkę od 
początku jej istnienia. Pierwotnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, by 
następnie po przekształceniu jej w Globe Group Sp. z o.o. a dalej w Globe Group S.A. rozwijać 
firmę w roli Prezesa zarządu. 

Doświadczony w budowaniu i zarządzaniu zespołem.   

• wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 

Mateusz Styburski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Mateusz Styburski Fly 
Promotion” świadczącą usługi konsultingu oraz filmowe – ujęcia z bezzałogowych statków 
powietrznych.  

Zgodnie z oświadczeniem działalność ta nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. 

• 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: 

Concordia Sp. z o. o. w Poznaniu – członek Zarządu, wspólnik 

Concordia Sp. z o. o. Sp. K. w Poznaniu – wspólnik  

Budowlany GURU Sp. z o.o. w Poznaniu – Wiceprezes zarządu, wspólnik  

New Content Sp. z o.o. w Poznaniu – wspólnik do października 2016 roku. 

• informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana 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 otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego: 

Mateusz Styburski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za w/w przestępstwa oraz nie 
otrzymał sądowego zakazu 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: 

Nie dotyczy. 



• 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: 

Zgodnie z oświadczeniem, pan Mateusz Styburski nie prowadzi działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest też wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

• 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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


