
Pan Grzegorz Wanio – Przewodnicz ący Rady Nadzorczej 

Pan Grzegorz Wanio urodził się w 1980 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także uzyskał tytuł LL.M. na 
Uniwersytecie w Bayreuth. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z 
zakresu prawa podatkowego Wyższej Szkoły Bankowości we Wrocławiu. Odbył i 
ukończył aplikację radcowską. Negocjator i private advisor dla Zarządów i Rad 
Nadzorczych. 

Członek Rady Programowej Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w ramach 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.  

W 2013 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą „Profesjonaliści Forbesa – 
Zawody Zaufania Publicznego”. 

Pracę zawodową rozpoczął w 2005 roku jako konsultant w kancelarii Rödl&Partner.  

W latach 2011-2015, jako Partner stał na czele warszawskiego oddziału kancelarii 
Olesiński & Wspólnicy, obejmując swoją praktyką obszar M&A.  

Od 2015 roku jest Partnerem Zarządzającym w kancelarii EVERBERG. 

Autor publikacji prasowych oraz książkowych - między innymi: Komentarza do 
ustawy o prawach konsumenta, „Ochrona danych osobowych w działach kadr. 
Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań”, „Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią 
walczyć?”, „Derekrutacja. Czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy”, czy 
„Vademecum Administratora Bezpieczeństwa Informacji” (C.H. Beck 2016). 

 

Pan Marcin Balicki – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Marcin Balicki urodził się w 1972 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny na 
Uniwersytecie Gdańskim. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 roku jako konsultant w 
firmie Baltic Brokers S.A. w Sopocie. W kolejnych latach pracował jako konsultant, 
project manager i doradca dyrektora generalnego między innymi w Kers-Pol Sp. z 
o.o., Navimor Shipbrokers Sp. z o.o. i PHZ Navimor Sp. z o.o. W latach 1997-2001 
był zatrudniony jako zastępca dyrektora oddziału w Banku Inicjatyw Gospodarczych 
BIG S.A. (następnie BIG Bank Gdański S.A., obecnie Bank Millennium S.A.). Od 
2001 do 2004 roku pełnił funkcję dyrektora oddziału w Banku Współpracy 
Europejskiej S.A. W latach 2004 -2010 był zatrudniony w spółce Petrolinvest Sp. z 
o.o. (następnie - Petrolinvest S.A.) na stanowisku Dyrektora Finansowego, oraz w 
latach 2007-2010 był członkiem zarządu i wiceprezesem zarządu tej spółki, oraz brał 
udział w organach innych spółek z grupy kapitałowej. W latach 2010-2013 prowadził 
własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa oraz uczestniczył w organach 
spółek prawa handlowego (spółek zadaniowych) w ramach realizowanych projektów. 
W latach 2012-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki AMG Chemicals S.A. Od 
2013 zatrudniony w spółce Millennium Leasing Sp. z o.o., a od 2015 roku – Członek 
Zarządu tej spółki. Pan Marcin Balicki jest członkiem Rady Nadzorczej Trans Polonia 
S.A. od sierpnia 2013 roku. 
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Pan Michał Iwanicki – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Michał Iwanicki urodził się w 1979 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie i posiada tytuł magistra na kierunkach Finanse i Bankowość 
oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Od momentu rozpoczęcia 
pracy zawodowej w 2003 roku jest związany z bankowością inwestycyjną. W latach 
2003-2007 pracował w Dziale Bankowości Inwestycyjnej banku JPMorgan w 
Londynie, gdzie był zaangażowany w liczne projekty w zakresie fuzji i przejęć, 
rynków giełdowych i doradztwa strategicznego dla dużych klientów korporacyjnych z 
sektora zasobów naturalnych (przemysł energetyczny, naftowy, górniczy i 
chemiczny) w Europie Zachodniej i Wschodniej, Azji Środkowej i na Bliskim 
Wschodzie. W latach 2008-2014 pracował w butiku inwestycyjnym FIDEA Corporate 
Finance w Warszawie, gdzie zdobył bogate doświadczenie pracując przy 
transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacjach finansowych w szerokim spektrum 
branżowym dla klientów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie 
zatrudniony jest w mBanku gdzie zajmuje stanowisko dyrektora do spraw 
bankowości inwestycyjnej. 

Pan Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Iwar Przyklang posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni (WSM) na Wydziale Mechanicznym i Wyższej Szkoły Paliw i 
Silników (ENSPM) we Francuskim Instytucie Paliw (IFP) w Paryżu. Po studiach 
pracował we Francji jako inżynier d/s rozruchu dużych instalacji przemysłowych w 
branży metalurgicznej i komunikacyjnej. Po powrocie do kraju tworzył, współtworzył 
lub kierował spółkami z branży telekomunikacyjnej, transportowej, budowlanej i 
lniarskiej. W 1995 roku założył spółkę telekomunikacyjną ATEM-Polska, której nadal 
jest prezesem. W ramach światowego koncernu VINCI jest prezesem spółki VINCI – 
Energies Polska do której należą takie spółki jak Atem-Polska, Cegelec Poland czy 
TPI Ochrona Przeciwpożarowa. Od maja 2012r. jest członkiem rady nadzorczej 
Trans Polonia S.A. 

Pan Paweł Łakomy – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Paweł Łakomy urodził się w 1981 roku. Ukończył studia magisterskie w Szkole 
Głównej Handlowej na kierunku Ekonomia. Obecnie jest dyrektorem w biurze 
Syntaxis w Warszawie, gdzie pracuje od 2008 roku. Wspiera wysiłki inwestycyjne 
firmy, w tym strukturyzowanie, due diligence, dokumentacje oraz monitorowanie po 
dokonaniu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji w Polsce oraz 
prowadzonych z biura w Warszawie. W Syntaxis brał udział w inwestycjach w Etos, 
Home.pl oraz Info-TV Operator, BIK Brokers oraz prowadził inwestycje w eSKY, 
Polflam, Loconi Intermodal oraz Trans Polonia. Jest członkiem rady nadzorczej 
Polflam. Zanim dołączył do Syntaxis, pracował trzy lata w GE Capital. Jego ostatnim 
miejscem pracy w GE Capital był europejski zespół wykupów lewarowanych w 
Londynie, gdzie był zaangażowany w sponsorowane przez private equity transakcje 
wykupów lewarowanych w Europie. Pan Paweł Łakomy ukończył Financial 
Management Programe GE Capital, w którym wspierał kadrę menedżerską w 
projektach rozwoju biznesu w Londynie i w Polsce. 
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Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Pan Grzegorz Wanio, Pan Marcin 
Balicki, Pan Michał Iwanicki, Pan Iwar Przyklang, Pan Paweł Łakomy złożyli pisemne 
oświadczenia, że nie wykonują w stosunku do Spółki innej działalności 
konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, 
osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie 
uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich 
organów, nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


