
Informacje dotyczące Pana Tomasza Stryszowskiego    

   

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana   

   

Tomasz Stryszowski – Członek Rady Nadzorczej     

  

Termin upływu kadencji - 29 czerwca 2022 r.   

  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

   

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Toruniu. W 2004 

roku uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. W latach 2002 - 2003 pracował w Kancelarii 

Radców Prawnych, następnie przez pięć lat w sektorze ubezpieczeń. Od 2007 r. przez trzy lata był 

doradcą Zarządu Fortress Axalux Poland sp. z o.o. Od stycznia 2010 r. związany z rynkiem kapitałowym 

i towarowym. Był dyrektorem departamentu sprzedaży, doradztwa inwestycyjnego oraz doradztwa 

korporacyjnego w Polskim Domu Maklerskim S.A. Członek rad nadzorczych oraz doradca spółek obrotu 

energią elektryczną i paliwami gazowymi, makler towarowy. Uczestniczył w obsłudze klientów 

instytucjonalnych i koordynował projekty w zakresie usług doradczych dla największych państwowych 

oraz prywatnych przedsiębiorstw. Obecnie Członek Rad Nadzorczych spółek doradczych oraz 

finansowych oraz Prezes Zarządu w RBI sp. z o.o.  

   

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

istotne znaczenie dla emitenta   

   

Brak.   

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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    

   

04.2019 – obecnie Chainger S.A. – Prezes Zarządu 

02.2018 – obecnie  RBI sp. z o.o. - Prezes Zarządu   

06.2018 – 07.2019 PNP S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

10.2017 – 06.2018  Pegaz S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

08.2014 – 12.2016  PBC Media S.A. – Członek Rady 

Nadzorczej  

  

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: 



Brak.    

   

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.    

   

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.   

   

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.   


