
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
Dariusz Chrzanowski – Członek Rady Nadzorczej; termin upływu kadencji: 28 sierpień 2023 r. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Związany jest z rynkiem energii od ponad dekady. Zaczynał swoją przygodę od wdrażania 
pierwszego produktu okołoenergetycznego – kompensacja mocy biernej w Energa Obrót. 
Uczestniczył w pracach nad stworzeniem pierwszego akceleratora innowacji w branży 
energetycznej Energa Innowacje oraz firmy zajmującej się usługą demand side resposne - Enspirion. 
Po kilkuletniej przerwie, wrócił do Grupy Energa w roli Wiceprezesa Zarządu Energa Obrót, będąc 
odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży i obsługi klienta na rynku B2B i B2C. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w rozwoju nowoczesnych produktów i usług na rzecz klientów firmy energetycznej, 
w tym pakietów rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej. W tym czasie, był 
Pełnomocnikiem Grupy Energa ds. rozwoju elektromobilności oraz przedstawicielem Grupy w 
Radzie Nadzorczej Electromobility Poland.  

 
Pracował dla Grupy Alchemia, będąc odpowiedzialnym za sprzedaż produktu do największych kuźni 
w Europie. Ponadto, przez wiele lat związany był z branżą HVAC, pełniąc m.in. funkcję Prezesa 
Zarządu Stowarzyszenia Klimapomerania. Ponadto, doradzał takim firmom jak Flowair oraz 
Klimawent, w zakresie procesów i rozwoju produktów. Obecnie zatrudniony jest w spółce  
Plus Energia, gdzie odpowiada za bieżące funkcjonowanie firmy. Spółka łączy w sobie kompetencje 
energetyczne z technologicznymi, dostarczając klientom, głównie z branży  
real estate i produkcyjnej kompleksowych rozwiązań do optymalnego gospodarowania kosztami 
energii w firmach. Spółka posiada koncesję zarówno na obrót energią, jak i dystrybucję w formule 
OSDnee.  

 
Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim oraz Chartered Institute of Marketing, 
zdobywając tytuł Professional Diploma of Marketing. Uczestniczył w wielu kursach poświęconych 
sprzedaży, wystąpieniom publicznym oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwach m.in. 
kończąc kursy EY. 

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

znaczenie dla emitenta. 
Brak 

 
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: 
Energa Obrót SA – Wiceprezes Zarządu  
Electromobility Poland – Członek Rady Nadzorczej 
Stowarzyszenie Gryf Słupsk – Członek Zarządu 
Dla żadnej z wymienionych wyżej, nie pełnię żadnej funkcji. 

 
5) 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 

 



6) 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 

 
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 
Nie 

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

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

 


