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Raport bieżący 18/2019 

 

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej  
 
Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 
czerwca 2019 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 17.06.2019 r. na trwającą – 
zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję (Uchwała Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 10/2019) Pana PIOTRA SZCZEPIÓRKOWSKIEGO. 

 
*** 

 
Życiorys Członka Rady Nadzorczej: 
 
Pan PIOTR SZCZEPIÓRKOWSKI jest ekspertem w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania 
aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem 
rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA 
Charterholder). 
Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczął 
pracę zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował 
w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego 
(Departament Gospodarki Pieniężnej). 
Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva 
Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na 
Życie: księgowego (6 miesięcy stażu), Wicedyrektora Finansowego (12 miesięcy), Wicedyrektora 
odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady 
procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował 
wiodący zespół inwestycyjny. 
Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora 
Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny 
za zarządzanie aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na 
stanowisko prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność 
inwestycyjną Funduszu. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego 
Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). 

 
Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku 
kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów).  
 
W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na życie odpowiedzialny za 
politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę 
ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów 
ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu).  
W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń 
Życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku 
zróżnicowania składek ze względu na płeć („Gender Neutral” ) oraz współpracował przy wdrożeniu 
standardu informacyjnego – tzw. karty produktu z funduszami UFK. 



W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji 
ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development 
organizowane przez CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business.  
Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: FM Forte SA, 
Ipopema Securities SA, Octava SA, Decora SA oraz członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym 
Komitetu Audytu w Ipopema TFI SA. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Szczepiórkowski Członek Rady Nadzorczej powołany 
w dniu 17 czerwca 2019 r. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 
700 z późn. zm.). 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Szczepiórkowski spełnia kryteria niezależności 
określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji 
rady (nadzorczej), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane 
w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały 
nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe; §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 (tekst jednolity: Dz. U. z  2014 r., poz. 133). 
 


