
Tomasz Bistulas  

Absolwent Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych na Akademii Bydgoskiej, 

absolwent studiów podyplomowych o specjalności Analityk Finansowy na Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu oraz absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego o specjalności Zarządzanie Finansami Firmy. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach rynku kapitałowego m.in. w Generali T.U. na 

Życie, Banku PEKAO S.A., Domu Maklerskim IDMSA. Przez ostatnie lata swoją wieloletnią wiedzę 

merytoryczną oraz praktyczną realizował w spółkach prawa handlowego, w których wspierał 

Zarządy w zakresie kompleksowej obsługi spółek na potrzeby ich funkcjonowania na publicznym 

rynku kapitałowym, a w szczególności w przedmiocie wypełniania obowiązków informacyjnych 

oraz prowadzenia relacji inwestorskich w tym z inwestorami instytucjonalnymi.  

 

Bartosz Plesiak  

Lat 30., Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Administracja (2011), Ekonomia (2012), na 

wydziale Prawa. 

W okresie studiów uzyskał certyfikat z kursu komparatystyki polskiego i niemieckiego prawa 

handlowego (Deutsch Polnische Rechtsschule) organizowanego przez Humboldt-Universitat zu 

Berlin. W latach 2007 -2010 pracownik działu Zamówień i Logistyki w Prima Moda S.A. W 2011 

rozpoczął pracę w Hewlett Packard – Business Process Outsorcing jako Logistic Administrator, 

następnie w 2012 r. przeszedł do da iłu raportowania finansowego a od maja 2013 pracuje w 

strukturze ABM Hewlett Packard-Enterprise Services gdzie odpowiada za kompleksową usługę 

zarządzania sprzedażą m In. Licencji softwaru antywirusowego dla klientów i partnerów HP. 

Wolny czas spędza aktywnie (wpinaczka, snowboard, windsurfing). 

Jarosław Jakubowski 

Ma obecnie 46 lat. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Pan Jarosław Jakubowski posiada 

wieloletnie doświadczenie biznesowe w środowisku międzynarodowym. Od 1991 roku prowadzi 

własną działalność gospodarczą w sektorze handlu i budownictwa. W latach 1991 do 1996 właściciel 

firmy handlowej w Austrii, w latach 1995 do 2001 właściciel firmy handlowej w Polsce, w latach 



2004 do 2009 właściciel firmy budowlanej w Irlandii, w latach 2009 do obecnie właściciel firmy 

budowlanej w Polsce. 

Pasquale Lupoli  

Lupoli Pasquale posiada wykształcenie wyższe techniczne. Od 1990 r. do 1992 r. pełnił obowiązki 

handlowca w "Gimar Casalinghi" S r. L., od 1993 r. do 1994 r. zajmował stanowisko handlowca w 

"Daniele" S.r.L., zaś od 1994 r. do 1996 r. był agentem handlowym. Od 1997 r. do 2002 r. kierował 

administracją w "Bella Blu Italia" S.r.L., spółką działająca w branży obuwniczej. Ponadto w latach 

2002 - 2004 był współwłaścicielem "M.P. Studio" S.r.L., od 2004 r. do 2005 r. w "S.G.M." S.r.L. (branża 

obuwnicza) pełnił obowiązki Dyrektora Produkcji. Dodatkowo pełnił funkcję członka zarządu w 

podmiocie "M.P. STUDIO" S.R.L.; Calzatrificio Via Marinaro, 68 Casandrino Napoli. 

Alfredo Sorvillo  

Alfredo Sorvillo, ur. 1953, Jest obywatelem Włoch. Wykształcenie techniczne. 

Alfredo Sorvillo posiada ponad 37 doświadczenie w sektorze obuwniczym. Pracował m In. Dla 

Giorgio Armani w firmie GAP oraz dla DKNY. Ma duże doświadczenie na rynkach zagranicznych. 

Biegle włada językiem angielskim. 

 


