
 

 

 

 ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ DEVO ENERGY S.A.: 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Maciej Pawluk, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 28.06.2027 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Uczestnik 
programu MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od okresu studiów związany z 
branżą instalacji sanitarnych i rozwiązań pro-ekologicznych. Od 2014 roku związany z rynkiem 
kapitałowym spółek z branży GreenTech i SmartTech. Praktykę zawodową zdobywał w 
międzynarodowym koncernie Sotralentz, będącym europejskim liderem w branży 
przemysłowej produkcji zbiorników z PEHD, dedykowanych do technologii wody i ścieków w 
budownictwie jednorodzinnym, obejmując w roku 2007 stanowisko Dyrektora Sprzedaży na 
rynek polski i rynki Wschodniej Europy. Od 2013 Członek Zarządu Sapling sp. z o.o., następnie 
Sapling SA odpowiedzialny za komercjalizację i wprowadzanie do obrotu nowatorskich 
wyrobów budowlanych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej. Od 1 
stycznia 2019 do 29 lipca 2020 w funkcji Członka Zarządu AQT ds. sprzedaży i dystrybucji 
wielopoziomowej produktów AQT na rynku krajowym i zagranicznym (Szwecja, Finlandia, 
Norwegia, Estonia, Łotwa, Niemcy, Słowenia, Czechy, GCC). W ostatnim okresie 
zaangażowany w projekt wdrożenia technologii AQT Water do urządzeń producenta 
operującego w krajach zatoki perskiej. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Prezes Zarządu - AQT Water S.A., podmiot w którym Devo Energy S.A. posiada 235.999 akcji, 
stanowiące 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Prezes Zarządu – ADG Sp. z o.o., podmiot w którym Devo Energy S.A. posiada 40% udziałów. 

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 

1. Sapling Sp. z o.o.; Bielsk Podlaski - Członek Zarządu do 05.2016 

2. Sapling S.A. w upadłości; Warszawa / Białystok - Członek Zarządu / Prezes Zarządu do 

12.2018 

3. AQT Water S.A.; Warszawa - Członek Zarządu, CSO do 07.2020 

4. AQT Water S.A.; Łomża – Prezes Zarządu – nadal  

5. ADG Sp. z o.o. ; Łomża - Prezes Zarządy - 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 

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 
Sapling S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie - Jako Prezes Zarządu złożył w maju 2018 
r. wniosek o upadłość Spółki; Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, 
28.08.2018, VIII GU 148/18 (Upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika).  

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. 


