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Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Temat

Uzupełnienie do raportu nr 24/2022- zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZA w dniu 
01.08.2022r.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 
24/2022 z dnia 01.08.2022r., w którym poinformowano o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra 
Stożek, w załączeniu przekazuje życiorys Pana Piotra Stożek, który nie został przekazany w raporcie pierwotnym.

podstawa prawna:
par.5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania  za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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Piotr Stożek - życiorys 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Piotr Stożek, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu przez 

ZWZA sprawozdania finansowego za 2022 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe:  

1993-1998 – Studia inżynierskie (mgr inż.) na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Kierunek 

elektronika i telekomunikacja, specjalność - telekomunikacja. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

CZERWIEC 1996 – OBECNIE 

TELENEXT sp. z o.o. , MSZANA DOLNA – Prezes Zarządu 

Własna firma informatyczna początkowo pod nazwą TELENEXT P. Stożek a od marzec 2022 

przekształcenie w spółkę z o.o. 

 

MAJ 2016 – MAJ 2017 

PV TECHNOLOGY Sp. z o.o., WARSZAWA – Prezes Zarządu 

 

GRUDZIEŃ 2005 – LUTY 2021 

"TELEPOLAND" STOŻEK - SPÓŁKA JAWNA, MSZANA DOLNA – Wspólnik 
 
 

MARZEC 2015 – LISTOPAD 2021 

LEX LEGIS Sp. z o.o., KRAKÓW – Członek Zarządu, Wspólnik 

 

MIESIĄC 2013 – OBECNIE 

Zwrot Pieniędzy Sp. z o.o., KRAKÓW – Prezes Zarządu 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta, 

Nie dotyczy. 

d) 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, 

CZERWIEC 1996 – OBECNIE 

TELENEXT sp. z o.o. , MSZANA DOLNA – Prezes Zarządu, wspólnik 

Własna firma informatyczna początkowo pod nazwą TELENEXT P. Stożek a od marzec 2022 

przekształcenie w spółkę z o.o. 

 

MAJ 2016 – MAJ 2017 

PV TECHNOLOGY Sp. z o.o., WARSZAWA – Prezes Zarządu, Wspólnik 

 

GRUDZIEŃ 2005 – LUTY 2021 

"TELEPOLAND" STOŻEK - SPÓŁKA JAWNA, MSZANA DOLNA – Wspólnik 



 
 

MARZEC 2015 – LISTOPAD 2021 

LEX LEGIS Sp. z o.o., KRAKÓW – Członek Zarządu, Wspólnik 

 

MIESIĄC 2013 – OBECNIE 

Zwrot Pieniędzy Sp. z o.o., KRAKÓW – Prezes Zarządu, Wspólnik 

 

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, 

Nie dotyczy. 

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, 

 

MARZEC 2015 – LISTOPAD 2021 

LEX LEGIS Sp. z o.o., KRAKÓW – Członek Zarządu, Wspólnik – likwidacja i zamknięcie 

działalności spółki. 

 

GRUDZIEŃ 2005 – LUTY 2021 

"TELEPOLAND" STOŻEK - SPÓŁKA JAWNA, MSZANA DOLNA – Wspólnik - likwidacja i 

zamknięcie działalności spółki. 

 

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, 

Nie dotyczy. 

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 dotyczy. 

 

 


