
Kwestionariusz osobowy 

 w związku z pełnieniem funkcji w organach 

Spółki PRI EKOPARK S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem) 

skierowany do: 

a) członków organów zarządzających Spółki,  

b) członków organów nadzorujących Spółki. 

 

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko PAWEŁ ZDZISŁAW GRABOWSKI 

Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) 

w ramach emitenta 

Termin upływu kadencji, na jaką dana 

osoba została powołana 

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego   

 

Wykształcenie (ukończona szkoła wyższa, kierunek, specjalność, 

uzyskany tytuł, rok ukończenia) oraz kursy i szkolenia (nazwa kursu, 

rodzaj zdobytych uprawnień, rok ukończenia): 

1994 - Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, 

Automatyzacja Procesów Technologicznych, Magister Inżynier 

1999 - Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut 

Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Elektrotechnika, Doktor 

nauk technicznych 

2001 - Międzynarodowy program edukacyjny „Felix” dla 

najwyższych potencjałów. Program szkoleniowy obejmuje: finanse, 

zarządzanie projektami, marketing, zarządzanie personelem, 

skuteczną komunikację i prezentacje, negocjacje, e-biznes 

2013 - Stanford University Continuing Studies  

Lead with Business Intelligence: Mine Your Data for Faster, Better 

Decisions - grade ALead with Business Intelligence: Mine Your Data 

do szybszych, lepszych decyzji - klasa A  

Develop an Authentic Leadership Presence – grade AOpracuj 

autentyczną obecność przywódczą - klasa A  

  
 

Doświadczenie zawodowe: 

1999 - 2003 – Schneider Electric – Kierownik Instytutu 

Szkoleniowego, później Dział Serwisu Globalnego (Polska, Francja). 



WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

2003-2017 - TRUMPF Huettinger – Dyrektor Zarządzający - 

odpowiedzialność za sprzedaż, rozwój produktu, rynek i i aplikacje. 

Na początku spółka typu „start-up” AC sp. z o.o. przejęta w 2007 

przez TRUMPF Huettinger GmbH jako element strategii dalszego 

rozwoju biznesu. 

2008-2014 – TRUMPF Huettinger Inc. (USA) – Prezes Oddziału 

odpowiedzialny za rozwój biznesu w regionie Ameryki Północnej i 

Ameryki Południowej.  

2014-2017 – TRUMPF Huettinger GmbH (Niemcy) - dyrektor ds. 

Zarządzania przemysłem i rozwojem biznesu globalnego. W tym 

czasie odpowiedzialny również za rozwój rynku Korei Południowej 

(Korea Południowa) 

2017 – STAY-ON Paweł Grabowski - magazyny energii.  

2020 – Grupa STAY-ON – rozwój działalności STAY-ON w dziedzinie 

magazynów energii 

• STAY-ON Energy Management sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

systemy zarządzania magazynami energii 

• STAY-ON Storage Engineering sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

integracja magazynów energii 

Należy wskazać działalność wykonywaną 

przez osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

Inwestor i założyciel Grupy STAY-ON. Współzałożyciel i Członek 

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. 

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 wraz ze wskazaniem okresu 

pełnienia funkcji 

STAY-ON Energy Management sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

Pełnię funkcje od 10.03.2020 i nadal jest Prezesem Zarządu 

STAY-ON Storage Engineering sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

Pełnię funkcje od 20.03.2020 i nadal jest Prezesem Zarządu 

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii – wiceprezes. 

Pełnię funkcję od 13.08.2020 i nadal jest wiceprezesem. 

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 

 

 



WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Należy wskazać 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 

 

Należy podać 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 prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta. 

Należy podać informacje, czy dana osoba 

figuruje w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 

r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

NIE FIGURUJE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie. 

 

 

 

Czosnów, 26.07.2021     Paweł Grabowski 
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