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Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2022  

Życiorysy zawodowe osób powołanych do Rady Nadzorczej Stilo Energy S.A. 

Bartłomiej Dujczyński  

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Bartłomiej Dujczyński 

Czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 30 czerwca 2022 roku i potrwa do 2026 roku 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

§ 22+ lat doświadczenia w sektorze OZE w Europie, z koncentracją na Polskę i region 
Wschodnio/Południowej Europy; 

§ Doświadczenie zdobywał w firmach takich jak PwC, Rothschild, Oakree, Kulczyk Investments. 
Częścią drużyny, która stworzyła Polenergię SA, w tym 2 lata jako CFO do 2018 roku; 

§ Od 2018 pracując pod szyldem Proventus Renewables Ltd, i w konsorcjach BBA Solar/BBM 
Offshore, z globalnymi inwestorami infrastrukturalnymi/OZE i deweloperami doprowadził do 
inwestycji w ok 1.2GW farm wiatrowych na lądzie, 1.2GW farm wiatrowych na morzu i ok 3.2GW 
farm fotowoltaicznych – działających i tych w rozwoju; 

§ Aktywny inwestor VC w sektorze transformacji energetycznej. 
§ MBA Chicago Booth Business School, Chartered Accountant (ACA) of England & Wales. 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Aktywny w szeroko pojętym sektorze OZE 
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, 

Dyrektor/100% akcjonariusz Proventus Renewables Ltd 

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 dotyczy 

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 dotyczy 

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 działalności konkurencyjnej 

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 
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Andrew Pegge 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Andrew Pegge  

Czteroletnia kadencja rozpoczęła się 30 czerwca 2022 roku i potrwa do 2026 roku 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Zarządzający funduszami z doświadczeniem w zakresie ładu korporacyjnego. Karierę rozpoczął w 
Laurentian Fund Management w Londynie, przechodząc w 1990 roku do Buchanan Partners Limited, 
jednego z pierwszych funduszy hedgingowych z siedzibą w Londynie.  

W 1995 roku założył Regent Kingpin Capital Management. Następnie po okresie pełnienia funkcji 
konsultanta w Isle of Man Financial Supervision Commission, założył Laxey Partners Limited.  
Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej notowanej na GPW S.A.  spółki deweloperskiej, kilku spółek 
deweloperskich, prywatnej grupy inwestującej w nieruchomości komercyjne oraz firmy hotelarskiej.  

Posiada tytuł licencjata w dziedzinie psychologii i kognitywistyki, MBA oraz jest dyplomowanym 
analitykiem finansowym. 

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, 

Aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej CPD 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 dotyczy 

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 dotyczy 

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 dotyczy 

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 dotyczy 
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Beniamin Matysiak 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Beniamin Matysiak 

Czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 30 czerwca 2022 roku i potrwa do 2026 roku 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Z wykształcenia mgr inż. Informatyki (Politechnika Warszawska), posiada liczne kursy projektowe i 
zarządcze w tym tytuł MBA (Oxford Brookes University). W ścieżce zawodowej przeszedł przez etapy 
takie jak: programista, administrator baz danych, trener i konsultant technologii Microsoft (MCT, 
MCDBA, MCSE, MCSD), osoba zarządzająca działami IT oraz Danych w dużych firmach IT oraz 
instytucjach finansowych, przedsiębiorca, inwestor. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Działalność konsultingowa w branży IT, Danych oraz Zarządczej. 

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, 

BABS Sp z o.o.  KRS 0000716865 
Członek zarządu (funkcja nie jest obecnie pełniona) 
BABS Sp z o.o. sp k.  KRS 0000755097 
Wspólnik (funkcja nie jest obecnie pełniona) 
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 dotyczy 

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 dotyczy 

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 ww. działalności. 

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 w ww. rejestrze 

 


