
Jacek Krzyżaniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

• opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Edukacja: Akademii Rolniczej w Poznaniu, specjalizacja Ekonomika Rolnictwa.  

Od roku 1998 pełnił funkcję dyrektora Fundacji Europa XXI. W latach 1998-2000 był związany 
z WIL Lobbying Sp. z o.o., gdzie początkowo pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora 
generalnego, a następnie w roku 1999- prezesa zarządu. Od 2003 roku do marca 2012 
pracował w PBG S.A., zarządzając Działem Relacji Inwestorskich, a od 2007 roku pełnił również 
funkcję rzecznika prasowego spółki. Od maja do sierpnia 2015 roku - wiceprezes zarządu 
Purple Investments Sp. z o.o., od stycznia 2013 roku - wiceprezes zarządu Gricon Sp. z o.o. Od 
stycznia 2017 do chwili obecnej prezes zarządu STRZESZYN PARK S.A.   

Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej zarówno spółek 
publicznych, jak i niepublicznych. Przez trzy lata od 1999 roku był członkiem Rady Nadzorczej 
Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A., a w latach 2004-2006 pełnił funkcję członka Rady 
Nadzorczej PC Guard S.A. W latach 2005-2007 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki 
HYDROBUDOWA Włocławek SA., a w okresie od 2004 do czerwca 2009 roku pełnił funkcję 
członka Rady Nadzorczej PBG S.A. W latach 2010-2011 członek Rady Nadzorczej Briju S.A., 
2012-2013 członek Rady Nadzorczej Grupy RECYKL S.A. oraz 2012-2014 członek Rady 
Nadzorczej Neptis S.A. Od czerwca 2015 do grudnia 2016 członek Rady Nadzorczej Stanusch 
Technologies S.A. Od września 2016 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej AXE 
Promotion S.A. oraz od maja 2016 – spółki 3DOM S.A. 

Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek RC Union S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz 
Kornas Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej. 

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

Nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

• 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: 

Gricon Sp. z o.o. - wspólnik, wiceprezes zarządu - od 01.2013 i nadal 

Gricon Sp. z o.o. spk – wspólnik - od 01.2013 i nadal  

STRZESZYN PARK S.A. - wspólnik, prezes zarządu - od 01.2017 i nadal  

AXE PROMOTION S.A.  - przewodniczący RN - od 09.2016 i nadal  

Stanusch Technologies S.A. - członek RN - od 06.2015 do 12.2016 

3DOM S.A. - członek rady nadzorczej – od 05.2016 i nadal 

 

• 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 prawomocnym wyrokiem za w/w przestępstwa oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

• 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. 

• informacje, 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: 

Zgodnie z oświadczeniem, nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 

• informacje, 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 rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

 


