
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 15/2021 

Życiorysy  zawodowe osób powołanych do Zarządu Stilo Energy S.A. 

Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A. 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A. 

Data upływu kadencji: 15.12.2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Jarosław Król jest menedżer ze szczególnymi kompetencjami w zarządzaniu ryzykiem finansowym, 

inwestycjami finansowymi, z doświadczeniem na kluczowych stanowiskach w bardzo dużych 

organizacjach.  

Ukończył wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej oraz 

Programu MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania w Warszawie. Uczestnik szeregu 

specjalistycznych szkoleń, praktyk i misji menedżerskich w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, 

zarządzania inwestycjami, wyceną produktów finansowych oraz projektów inwestycyjnych.  

W latach 1998-2001 był Dyrektorem Biura Polityki Kredytowej i Inwestycji Kapitałowych TP S.A. 

(Orange SA) oraz autorem wprowadzenia w Spółce projektów w zakresie zarządzania ryzykiem 

finansowym z zastosowaniem instrumentów pochodnych.  

W latach 2000-2002 odpowiadał za utworzenie firmy inwestycyjnej Grupy TP S.A. pod nazwą TP Invest 

Sp. z o.o., którą kierował na stanowisku wiceprezesa zarządu.  

W latach 2006-2008 był Dyrektorem Zarządzającym Grupy PZU SA odpowiedzialnym za koordynację 

IT.  

Od 2010 roku związany z Grupą Altkom SA pełniąc nieprzerwanie funkcje w zarządzie Provide TFI SA.  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta, 

Nie dotyczy.  

d) 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, 

W Provide TFI SA, pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.  

Aktualnie jest wspólnikiem i Członkiem Zarządu "K - Partners" Sp. z o.o., Prezesem firmy „Pribroker 

Sp.z o.o.” oraz członkiem Rady Nadzorczej Astech S.A. 

e) 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 był skazany. 

f) 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 uczestniczył. 



g) 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 prowadzi.  

h) 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. 

 

Piotr Kowalczewski, Członek Zarządu Stilo Energy S.A. 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Piotr Kowalczewski, Członek Zarządu Stilo Energy S.A. 

Data upływu kadencji: 15.12.2022 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Piotr Kowalczewski jest doświadczonym managerem z wieloletnim stażem na różnych stanowiskach w 

branży finansowej oraz fotowoltaicznej.  

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i wielu programów dla wyższej kadry 

managerskiej min. w INSEAD we Francji, swoja karierę rozpoczynał w sektorze bankowości 

inwestycyjnej, gdzie pracował w latach 90tych w Big Banku Gdańskim SA, a następnie kontynuował w 

sektorze emerytalnym jako organizator i Prezes PTE BIG Banku Gdańskiego (OFE EGO). W latach 1999-

2006 przeszedł do sektora ubezpieczeń, gdzie w ramach zmian, po pierwszym etapie prywatyzacji, 

zajmował stanowisko najpierw członka Zarządu a następnie Wiceprezesa PZU SA. W PZU SA 

odpowiadał początkowo za finanse a następnie za cały segment klienta masowego. Prowadził wiele 

projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych, głównie w obszarze produktów i sprzedaży, mających 

na celu rynkową transformacje państwowego giganta ubezpieczeniowego i przekształcenie go w 

organizacje skupioną na kliencie i sprzedaży.  

W latach 2007-2014 pracował za granicą, w holenderskiej Grupie ubezpieczeniowej Achmea BV, 

początkowo w Rumunii a następnie w Rosji gdzie pełnił funkcje Prezesa jednej z prywatnych firm 

ubezpieczeniowych należących do Achmea BV. Po sprzedaniu firmy i wycofaniu się przez właściciela z 

Rosji, wrócił do Polski gdzie zajmował się działalnością doradczą oraz inwestycyjną w obszarze start up-

ów i projektów typu „New ventures”.  

W 2018 r. zaangażował się w rozwój Stilo Energy SA we wczesnej fazie budowania pozycji rynkowej 

spółki i objął funkcje Wiceprezesa Zarządu, która pełnił do sierpnia 2020. W Zarządzie Stilo odpowiadał 

za sprzedaż, rozwój kanałów dystrybucji oraz marketin 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pełni funkcje członka Rady Nadzorczej Pentad Investments SA spółki kontrolującej jednego ze 

znaczących akcjonariuszy Stilo Energy SA -Power Plus SA SKA oraz posiada akcje i udziały w obu 

podmiotach.  

d) 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, 

Pentad Investments SA – Członek Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz - do chwili obecnej  

Mangograss Spółka z o.o. – Członek Zarządu oraz udziałowiec - do chwili obecnej  



NUBIS SA -Członek Rady Nadzorczej -akcjonariusz- do chwili obecnej 

oraz  

Mangograss Sp z o.o. Spółka komandytowa - Członek Zarządu do chwili obecnej - wcześniej także 

udziałowiec -sprzedał wszystkie swoje udziały. 

e) 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 był skazany. 

Nie ma zakazu sądowego 

f) 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,  

Brak takich przypadków. 

g) 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,  

Brak takiej działalności oraz brak pełnienia takich funkcji. 

h) 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. 

 


