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Zarząd Grupy Nokaut S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku Rada 

Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 3/2014 i 4/2014, na mocy których w ustalono skład Zarządu 

Grupy Nokaut S.A. na nową kadencję. 

W skład  Zarządu powołano: 

- Pana Michała Jaskólskiego, powierzając  mu z dniem następującym po dniu zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowym 2013 funkcję Prezesa 

Zarządu; 

- Pana Patryka Kitowskiego, powierzając  mu z dniem następującym po dniu zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowym 2013 funkcję Członka 

Zarządu. 

Życiorysy Członków Zarządu: 

 Powołany  Członek Zarządu Michał Jaskólski w 1998 roku jednocześnie rozpoczął studia na 

wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego oraz uruchomił własną firmę 

zajmującą się tworzeniem oprogramowania oraz realizacją projektów internetowych. Już w 

1999 roku stworzył pierwszy sklep internetowy dla jednego ze znanych wydawnictw. Tworzył 

projekty dla wielu firm, m.in. dla Wirtualnej Polski, Implixu i Wakacji.pl (obecnie Enovatis), a 

także rozwijał własne produkty. Od 2003 roku na stałe związany z Implixem - najpierw jako 

starszy analityk, potem - product manager. W 2006 roku wraz z Wojciechem Czerneckim 

założył Nokaut.pl, zaś w 2008 został jednym ze współzałożycieli Morizon.pl. Aktywnie udziela 

się na polskiej scenie startupowej - najczęściej w charakterze mentora, dzieląc się swoją 

wiedzą i doświadczeniem.  

Pan Michał Jaskólski w chwili obecnej pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce 

SklepyFirmowe.pl sp. z o.o., funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Nokaut.pl sp. z o.o., a 

także funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Morizon S.A. 

Pan Michał Jaskólski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym 

na podstawie ustawy o KRS. 

 Nowo powołany Członek Zarządu Patryk Kitowski jest absolwentem studiów magisterskich na 

kierunku Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów 

licencjackich na kierunku Finanse Międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

Posiada doświadczenie w bankowości korporacyjnej i prywatnej. Uczestniczył również w 

realizacji projektów typu private equity. 

od 2012   Niezależny konsultant w projektach typu private equity. 

2011 – 2012   Prezes Zarządu Apache Quest S.A. 



 

2010 – 2011 Manager CitiGold Wealth Management: Bank Handlowy w 

Warszawie S.A. 

2007 – 2008 Manager ds. Inwestycji: Investment Fund Managers S.A. 

2006 – 2007 Manager Corporate Banking: Deutsche Bank PBC S.A. 

2004 – 2005 Manager Corporate Banking: BPH S.A. 

Pan Patryk Kitowski nie pełni na chwilę obecną funkcji członka zarządu, członka rady 

nadzorczej, wspólnika, akcjonariusza lub partnera w innych spółkach. Pan Patryk Kitowski nie 

jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim 

 


