
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Jarosław Michalik  

Członek Rady Nadzorczej 

28.04.2018 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Jarosław Michalik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (Uniwersytetu Ekonomicznego) w 

Krakowie, gdzie uzyskał dyplom na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukończył także 

studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni. 

 

Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w dziale audytu i doradztwa gospodarczego firmy Arthur 

Andersen, gdzie obsługiwał podmioty z sektora bankowego oraz fundusze inwestycyjne. W 2002 roku 

podjął pracę w Grupie Softbank S.A. na stanowisku kontrolera finansowego. W 2006 roku objął 

funkcję Kierownika Działu Kontrolingu oraz Nadzoru Właścicielskiego w Grupie SPIN S.A. 

odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. Następnie, w 2008 roku został 

szefem działu finansów w spółce LitPol Link, odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia 

energetycznego między Polska a Litwą. 

 

Od lutego 2009 do października 2011 roku roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Narodowego 

Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu 

Techgen sp. Z.o.o. (2010 rok). Począwszy od listopada 2011 roku do chwili obecnej wchodzi w skład 

zarządu Elemental Holding S.A. pełniąc obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu  

 

Jarosław Michalik zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek 

- Telepin S.A. 

- Mediatel S.A. 

- Tesla Recykling S.A 

 

Obecnie jest również członkiem Rad Nadzorczych  

- Point Pack S.A. 

- IndygoTech Minerals S.A. 

- Syntom S.A. 

- Terra Recykling S.A. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

ND 

 



4) 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 

Elemental Holding S.A, Syntom S.A, Tesla Recykling S.A., Terra Recykling S.A., IndygoTechminerals 

S.A, Point Pack S.A 

 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

nd 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 

nd 

 

7) 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 

nd 

 

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

nd 

 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis) 


