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FORMULARZ CZŁONKA ZARZĄDU 
 

Imię i Nazwisko Krzysztof Piontek 
Zajmowane 
stanowisko / 
pełniona funkcja 

Prezes Zarządu 

Kadencja Od 11 grudnia 2020 roku do 10 grudnia 2023 roku 
Kwalifikacje i 
doświadczenie 
zawodowe 
(opisowo) 

Założyciel, współwłaściciel oraz prezes zarządu DB Energy SA, 
doktor hab. nauk ekonomicznych, od 2001 r. w Katedrze Inwestycji 
Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na UE we Wrocławiu, 
absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki 
Wrocławskiej, Członek rady nadzorczej DATAWALK SA, Członek 
Zachodniej Izby Gospodarczej, współpracuje z Ponadregionalną 
Siecią Aniołów Biznesu i Stowarzyszeniem Inwestorów 
Indywidualnych. Specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych 
w analizie danych empirycznych - w analizie szeregów czasowych, 
wielowymiarowej analizie porównawczej obiektów, w narzędziach 
statystyki matematycznej. Szczególny obszar zainteresowań to 
ryzyko modelu oraz badania nad mocami testów statystycznych 
służących rozróżnianiu obiektów na klasy (np. poprawnych modeli, 
czy silników uszkodzonych i sprawnych). W tym zakresie 
wykorzystuje m. in. analizę widmową oraz tzw. analizę funkcji strat 
w poprawności oceny modeli (obiektów). Członek Sekcji Klasyfikacji i 
Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Recenzent 
w Przeglądzie Statystycznym. Redaktor statystyczny Argumenta 
Oeconomica. Nagrodzony i wyróżniony na szeregu konferencji za 
poziom prezentowanych badań empirycznych. Prowadzi warsztaty z 
wykorzystania środowiska MATLAB. Od 2006 r. wykłada blok 
„Metody Ilościowe” na studiach podyplomowym na UE we 
Wrocławiu. Wiedza i umiejętności, którymi cechuje się dr hab. 
Krzysztof Piontek ma charakter uniwersalny, jest wiedzą z obszaru 
nauk podstawowych i nie jest zawężona jedynie do aspektów 
danych finansowych. Jego szerokie wykształcenie stanowi łącznik 
pomiędzy zagadnieniami o charakterze technicznym, statystycznym 
i finansowym. 

Doświadczenie 
zawodowe 
(wskazanie spółek, 
w których co 
najmniej w ostatnich 
3 latach pełniona 
była funkcja 
zarządcza, 
nadzorcza lub 

Od 2010 r. - nadal DB Energy SA – akcjonariusz, Prezes 
Zarządu 

Od 2013 r. - nadal APPS sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
Od 2013 r. - do 2018 DataWalk SA – Członek Rady Nadzorczej 

 
Od 2010 r. - nadal Home&More Sp. z o.o – współwłaściciel, 

Prezes Zarządu 
Od 2020 r. – nadal Jednoosobowa działalność gospodarcza 

Krzysztof Piontek Doradztwo Gospodarcze 
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istotny pakiet 
udziałowy/akcji)   

  

Działalność 
prowadzona poza 
Spółką, która ma 
istotny wpływ na 
działalność Emitenta 

Nie dotyczy 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich 
pięciu lat 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  był skazany. 

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 

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 prowadzi. 

informację, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje. 

 
 


