
Życiorys zawodowy – Członka Rady Nadzorczej  
 

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

 
Włodzimierz Stępkowski 
 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: 02.07.2022 
mandat wygasa z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2023 

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Włodzimierz Stępkowski ukończył w 2001 roku studia na wydziale Informatyki Polsko 
Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. W roku 2010 ukończył studia 
podyplomowe na wydziale Zarządzanie i Marketing na kierunku Zarządzanie Projektami. 
Karierę zawodową rozpoczął już na studiach w 1996 roku. Od samego początku związany 
z mediami oraz szeroko pojętą branża IT. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
 
2020.02 – obecnie Związany ze Spółką z sektora Multienergetycznego jako Project 

Manager 

2018.09 – 2020.01 WFDiF  |  Kierownik Projektów / IT Manager 

2015.04 – 2020.01 Arrinera S.A.  |  Doradca Zarządu ds. IT 

2015.04 – 2020.01 Erne Ventures S.A.  |  Doradca Zarządu ds. IT 

2016.06 – 2016.12 Philips Professional Display Solutions, TP Vision Europe B.V.  |  
Business Development Manager Poland 

2010.01 – 2015.04 Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.  |  Project Manager 

2012.08 – 2013.09 Creativetools  Sp. z o.o.  |  Project Manager 

2005.12 - 2009.12 Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.  |  Media Manager - Spec D/S Audio-
Video 

2003.12 - 2006.12 NETMASTERS.pl  |  Projektant, Konsultant, Grafik, IT Manager 

2005.04 - 2006.02 ASYSTUM Sp. z o.o  |  It manager 

2003.12 - 2004.12 SMS24.pl Sp. z o.o.  |  It manager 

2004.09 - 2004.11 TVN24, TVN Meteo   |  Grafik , Programista Template 

2001.04 - 2003.12 TVN24  |  Grafik, Programista Template 

1999.07 - 2001.04 ARCONEX Sp. z o.o.  |  Informatyk 

1998.06 - 1999.06 BTV Business Television Sp. z o.o.  |  Grafik i Animator komputerowy 



1997.05 - 1998.05 Automatyka Przemysłowa Jerzy Dudek Sp. z o.o.  |  Redaktor 
techniczny 

1996.10 - 1997.04 Adextra S.A.  |  Projektant Informatyk 

 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan/Pani nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
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, 

 

• od 2022 Członek Rady Nadzorczej „Metaversum S.A.” - pełni 

• od 2017 Członek Rady Nadzorczej „SUPER LIQUID S.A.” - pełni 

• od 2017 Członek Rady Nadzorczej „Cannabis Poland S.A.” - pełni 

• od 2010 do 2021.05 Członek Zarządu „W3 Sp. z o.o.” 

 
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 

 
Nie dotyczy 

 
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 

 
Nie dotyczy 

 
7. 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, 

 
Nie dotyczy 

 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

 
Nie dotyczy 


