
Życiorys zawodowy Pana Jarosława Andrzeja Palejko 

 

 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

imię i nazwisko: Jarosław Andrzej Palejko 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej   

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 31 grudnia 2027 roku 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Pan Jarosław Andrzej Palejko ukończył w 2007 roku studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej 

na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto w 2010 z sukcesem ukończył egzaminy na 

licencjonowanego analityka finansowego (Chartered Financial Analyst), organizowane przez CFA 

Institute z siedzibą w Charlottesville, Va, USA. 

 

Pan Jarosław Andrzej Palejko posiada 17-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych 

i kapitałowych, jest specjalistą w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz finansów przedsiębiorstwa. 

W swojej karierze przeprowadził kilkadziesiąt transakcji pozyskania finansowania w formie emisji 

akcji (IPO/SPO), emisji obligacji oraz od inwestorów PE/VC. 

 

Pracę zawodową rozpoczął w 2006 w firmie doradczej EY, gdzie pełnił funkcję członka zespołów 

projektowych odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych oraz due diligence podmiotów 

finansowych takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. 

Następnie, od 2008 roku pracował w firmie doradczej PwC w zespołach odpowiedzialnych za 

poświadczanie informacji finansowych w prospektach emisyjnych i innych dokumentach 

transakcyjnych. 

 

W latach 2012-2020 Pan Jarosław Andrzej Palejko pracował w strukturach Domu Maklerskiego 

Vestor, gdzie jego rolą było prowadzenie projektów polegających na analizie finansowej i kredytowej, 

wycenie spółek, modelowaniu finansowym oraz organizacji finansowania. 

Następnie rozwijał firmę doradczą VesCapital, która zajmuje się doradztwem finansowym i 

transakcyjnym, wsparciem w pozyskiwaniu kapitału, analizami rynkowymi i relacjami inwestorskimi. 

 

Od 2021 roku Jarosław Andrzej Palejko związany jest z grupą przemysłową Luma Holding. 

 

 



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 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: 

 

- VesCapital sp. z o.o. s.k. – wspólnik (do 2021) 

- VesCapital sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (do 2021) 

- Vestor Seed Capital sp. z o.o. – Członek Zarządu (do 2021) 

- Protektor S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal) 

- Zakłady Metalowe Postęp S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal) 

 

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: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Andrzej Palejko nie został skazany 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Andrzej Palejko nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

za przestępstwo oszustwa. 

 

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: 

 



W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jarosław Andrzej Palejko pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) 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: 

 

Pan Jarosław Andrzej Palejko nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

 

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym: 

 

Pan Jarosław Andrzej Palejko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

 

 


