
Michał Butscher 

Kadencja Pana Michała Butschera na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Spółki upłynie w dniu 

28  czerwca 2024 r.   

 

Pan Michał Butscher posiada wyższe wykształcenie. W latach 1993-1997 studiował w Szkole Głównej 

Handlowej, a w latach 1993-1995 również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Ukończył następujące kierunki: Finanse i Bankowość, Menedżerski, Zarządzanie i 

Marketing.  

 

Pan Michał Butscher posiada następujące doświadczenie zawodowe: 

W latach 90. założył, a następnie zarządzał jednym z czołowych polskich biur tłumaczeń, które 

następnie w 2012 r. przyjęło nazwę Summa Linguae S.A. (notowana na NewConnect od 2015 r.) – 

przez 7 lat działał w Spółce jako Prezes Zarządu, w latach 2011 – 2015 jako Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Spółki, w latach 2015-2017 jako Wiceprezes Zarządu, a od 2017 - jako Członek Rady 

Nadzorczej Spółki. W szczególności odpowiadał za strategię, sprzedaż oraz M&A. 

W 2008 założył Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (notowany na NewConnect od 2012 r.) – pierwszy i 

największy polski fundusz hipoteczny, w którym odpowiadał za sprzedaż, marketing, dział operacyjny i 

prawny oraz M&A i strategię pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu w latach 2008- 2015. 

Obecnie zajmuje inwestowaniem m.in. w branżach nieruchomości, software/ IT, materiałów 

wykończeniowych, tłumaczeń oraz usług finansowych, jak również doradztwem – szczególnie w 

obszarach sprzedaży, strategii oraz M&A. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Michała Butschera nie wykonuje on działalności poza 

Spółką mającej istotne znaczenie dla Spółki. W okresie ostatnich 3 lat Pan Michał Butscher był lub nadal 

jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek: 

 

2011 – obecnie  Akcjonariusz Summa Linguae S.A.,  

2017 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej Summa Linguae S.A., 

2011 – obecnie  Udziałowiec, Director – Potemma Limited, 

2015 – 2017  Wiceprezes Zarządu Summa Linguae S.A.  

2016 - obecnie   Członek Rady Nadzorczej Euro-Tax.pl S.A. 

2018 – obecnie  Członek Zarządu Premium Properties Sp. z o.o. 

 

 

Pan Michał Butscher nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Pana Michała Butschera 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. Pan Michał Butscher nie prowadzi działalności, która jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 

cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Butscher nie jest wpisany do rejestru dłużników 



niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 


