
 

 

 

 ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ DEVO ENERGY S.A.: 

 

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

Jan Karaszewski, Prezes Zarządu 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Posiada wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, mgr zarządzania i 
marketingu, Wydział Zarządzania, Specjalność: zarządzanie kapitałem. Przedsiębiorca i 
inwestor giełdowy. Od 2006 roku związany z Giełdą Papierów Wartościowych i NYSE. 
Akcjonariusz i członek organów kilkunastu spółek w tym notowanych na GPW i NewConnect. 
W zarządzanych i nadzorowanych spółkach zatrudnia ponad 400 osób. 
Doświadczenie zawodowe: 
2018 – nadal, Prezes Zarządu Software Services Sp. z o.o. – spółka z grupy Satis Group S.A.,  
2021 – nadal – Prezes Zarządu Satis Group S.A. – spółka notowana na GPW, zajmująca się 
tworzeniem oprogramowania, 
2019 – nadal, SATIS GPS Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2019 – 2020, PMPG Polskie Media S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2012 – 2020, Devo Energy S.A. – Prezes Zarządu;  
2012 – 2020, New Tech Venture S.A., Prezes Zarządu; - firma inwestycyjna notowana na 
NewConnect 
2012 – nadal, NCFSA Sp. z o.o., Prezes Zarządu; - agencja reklamowo – promocyjna 
specjalizująca się w obsłudze marek luksusowych oraz organizacji eventów m.in. największy 
event dla prywatnej firmy w Polsce w 2018 r. (25 lecie Volkswagena w Polsce, 20 tys. osób) 
2010 – 2013: Zamek Giżycki Sp. z o.o., Prezes Zarządu; - spółka odbudowała i przebudowała 
na luksusowy hotel St. Bruno jeden z najstarszych (XIII w.) zamków krzyżackich w Polsce, 
położony w Giżycku 
2007 – 2010: Leas-Pol Agro Sp. z o.o., Prezes Zarządu; - spółka prowadząca gospodarstwo 
rolne o powierzchni 1,5 tys. ha w woj. warmińsko – mazurskim 
założyciel jednejz pierwszy agencji interaktywnych w Polsce tworzących serwisy internetowe 
i intranetowej - Internet Contact SA 
Funkcje dodatkowe: 2006 – nadal, Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. 
Jana Pawła II”; Fundator Członek i donator The American Institute of Polish Culture, Inc, 
Chopin Foundation of the United States oraz Polish American Club of Miami 
 
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 

2018 – nadal, Prezes Zarządu Software Services Sp. z o.o.  

2021 – nadal – Prezes Zarządu Satis Group S.A.  

2019 – nadal, SATIS GPS Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2019 – 2020, PMPG Polskie Media S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

06.2022 - nadal, BIOERG S.A. – Członek Rady Nadzorczej;  



 

 

2012 – 2020, New Tech Venture S.A., Prezes Zarządu;  

2012 – nadal, NCFSA Sp. z o.o., Prezes Zarządu, oraz Prezes Zarządu i wspólnik spółek z 
Grupy NCF. 

 

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 

Nie dotyczy.  

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 figuruje. 


