Życiorys
Pan Mateusz Pastewka ukończył studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od wielu lat
związany z branżą finansową. Od 2010 r. aktywnie działa na polskim rynku finansowym.
W latach 2011-2013 zajmował stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Klienta w Open Finance S.A. i Getin
Noble Banku SA.
Był założycielem i członkiem Zarządu Unicap sp. z o.o. (2013-2014 r.), spółki specjalizującej się w
obrocie akcjami i obligacjami na rynku niepublicznym.
Pełnił rolę najpierw Kierownika Zespołu Sprzedaży a później Dyrektora Działu Sprzedaży w HFT
Brokers Dom Maklerski S.A. (2014-2016).
Od 22.10. 2013r. prowadzi działalność gospodarczą pierwotnie pod firmą Mateusz Pastewka
Doradztwo Gospodarcze. 03.02 2016 r. nazwa działalności została zmieniona na Money-makers
Mateusz Pastewka.
Od 30 czerwca 2016r. Mateusz Pastewka pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki EastSideCapital S.A. –
notowanej na rynku NewConnect. Spółka zajmuje się m.in. obsługą i wparciem projektów
inwestycyjnych oraz obsługą transakcji na rynku kapitałowym.
Od 1 września 2016r. Mateusz Pastewka pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki EastSide Property S.A.
Przedmiotem działalności Spółki będzie zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
Pomiędzy 2 września 2016r., a 6 października pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki
WestSideCapital Sp. z o.o.
Pan Mateusz Pastewka wniesie do Rady Nadzorczej unikalne doświadczenie z rynku kapitałowego na,
którym ma długoletnie doświadczenie. Dzięki osobie Pana Mateusza Pastewki Rada Nadzorcza zyska
m.in. kompetencje związane z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami inicjowania
i podtrzymywania relacji międzyludzkich oraz skutecznego zarządzania zespołami sprzedażowymi
oraz wsparcie w budowie wartości akcji Spółki.

Pan Mateusz Pastewka jest osobą niekaraną, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Mateusz Pastewka nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie
dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami
wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.
W ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Mateusz Pastewka pełnił funkcje członka organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą
wyższego szczebla.

