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Raport bieżący nr 24/2022 

Data sporządzenia: 2022-06-30 

Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A. 

 

Temat: Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść: 

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. Rada 

Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 

Z dniem 30 czerwca 2022 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył 

Pan Andrzej Niedbalski, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej 

przyczyna.  

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Macieja Matuszaka  

na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 30 czerwca 2022 r. (pełniącego dotychczas funkcję 

Wiceprezesa Zarządu) na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

 

W związku z przeprowadzonymi zmianami skład Zarządu Spółki będzie następujący: 

1) Pan Maciej Matuszak – Prezes Zarządu 

2) Pan Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu 

 

Zarząd Spółki w zmienionym składzie zamierza skupić się na ustabilizowaniu sytuacji 

finansowej Spółki oraz poszerzeniu portfela zleceń Spółki w oparciu o ekspansję na nowych 

rynkach. 

 

Informacje dotyczące Pana Macieja Matuszaka powołanego na funkcję Prezesa Zarządu:  

Pan Maciej Matuszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami 

gospodarczymi działającymi w sektorach prywatnym, samorządowym i państwowym, 

w obszarze procesów produkcji i handlu. 

Dodatkowo prowadząc od 1997 r. samodzielną działalność gospodarczą, opracowywał 

i wdrażał dla wielu podmiotów procesy restrukturyzacyjne, prowadził badania due 

dilligance dla potrzeb inwestorów. 

Nadto wykonywał funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w postępowaniach 

upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych. 

W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu 

Gdańskiego 

 

Przebieg pracy zawodowej: 

06.2022 – nadal – Członek Zarządu Vistal Gdynia S.A. 

10.2019-09.2021 - Pełnomocnik Zarządu UNIMOR DEVELOPMENT S.A. i likwidator zależnej 

od UNIMOR DEVELOPMENT S.A. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o. 

06.2016 – 04.2019 Energomontaż – Północ Gdynia S.A. - Wiceprezes   Zarządu ds. 

finansowych, 

10.2014 – 05.2016 pełnomocnik Zarządu ODLEWNI RAWICZ Sp. z o.o.w Rawiczu ds. 

restrukturyzacji i prowadzenia negocjacji z wierzycielami Spółki, 

od 10.1997 - nadal działalność gospodarcza w zakresie restrukturyzacji podmiotów 

gospodarczych, badania rynku i opinii publicznej oraz doradztwa gospodarczego pod firmą 

TASK Maciej Matuszak, 



2 
 

01.1996 – 05.2016 - wykonywanie funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w 

postępowaniach upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek 

organizacyjnych, 

03.2000 – 09.2001 - Kredyt Bank S.A. – Kierownik Filii, 

04.1999 – 11.1999 - „NEPTUN” Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – Prezes 

Zarządu, 

01.1997 – 10.1999 - OLECH Agencja Celna Spółka z o.o. – Prezes Zarządu, 

05.1996 – 01.1997 - DAL – PESCA Spółka z o.o. – Dyrektor Działu Handlowo – 

Marketingowego, 

08.1994 -  05.1996 - WILBO – SEAFOOD Spółka z o.o. we Władysławowie – Dyrektor. 

06.1994 – 05.1996 - Likwidator MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO w Gdyni. 

 

Pan Maciej Matuszak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 

spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. 

Pan Maciej Matuszak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 


