
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 
Maciej Andrzej Sadowski 

Członek Rady Nadzorczej Sygnis S.A od dn. 03.10.2025. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

  
 
Współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Startup Hub Poland (SHP, 2012), która wspiera innowacyjne 
projekty high-tech z Europy Środkowo-Wschodniej w rozpoczęciu globalnej ekspansji z Polski. Działacz 
branży startupów high-tech wspierający pionierów innowacji w poszukiwaniu inwestycji i skalowaniu ich 
działalności oraz wartości spółki. Specjalista ds. transferu IP i ekspert ds. komercjalizacji RnD. 
 
W 2013 roku analityk due diligence w izraelsko-polskim typu venture capital, Giza Polish Ventures. 
Następnie menadżer inwestycyjny, a później partner zarządzający w dwóch funduszach zalążkowych 
(StartVenture@Poland, StartVenture@Poland2). 
 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filozofia, politologia/europeistyka). Stypendysta na Universität 
Salzburg. W latach 2009-15 doktorant w Instytucie Nauk Politycznych oraz Instytucie Filozofii UW. 
Nauczyciel akademicki m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wykładał m.in. logikę, filozofię 
analityczną oraz politykę regionalną Europy Wschodniej. 
 
Ekspert w takich podmiotach jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza (członek 
Komitetu Nowych Technologii i Innowacji od 2015 r., przewodniczący tego komitetu od 2018 r.), Narodowa 
Rada Rozwoju przy Prezydencie RP (Zespół Nauki i Innowacji, 2015-2020). W 2015 roku wskazany przez 
m.in. Google i Financial Times wśród międzynarodowych liderów high-tech Europy Środkowo-Wschodniej 
pn. NewEurope100. W 2019 roku wyróżniony wśród 30 filarów polskiej społeczności startupowej. 
Absolwent International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA (transfer 
innowacji/technologii, Waszyngton DC 2018). 

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
 
Współzałożyciel i Prezes Fundacji Startup Hub Poland (od 2012) 
 
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 

 
StartVenture@Poland 2 sp. z o.o., Wspólnik (25% udziałów, 2016-) 
NanoSanguis S.A – członek rady nadzorczej (2015-) 
HoloSurgical S.A – członek rady nadzorczej (2015-2020) 
H+H LABS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – członek rady nadzorczej (2022-) 
CELLSEMI sp. z o.o. – członek rady nadzorczej (2022-) 
 
5) 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 

 
Nie dotyczy / nie była skazana 
 
6) 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 / nie pełniła 
 
 
7) 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 ujawniono przypadku działalności konkurencyjnej. 
 
8) 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 

 
 
 
 

……………………………………… 
(podpis) 

 


