
Życiorys 

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

Szymon Klimaszyk, Prezes Zarządu Spółki, termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu przez 
ZWZA sprawozdania finansowego za 2026 r  
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe:  

2010- 2013 Studia Magisterskie na: Uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu: Kierunek 
Organizacja i Zarządzanie, Specjalizacja: Zarządzanie Strategiczne  
2006 – 2009         Studia Licencjat na: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 
Wydział: Politologiczny - Stosunki Międzynarodowe, Specjalność: Integracja Europejska    
1983 – 1988 Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Poznaniu: Wydział 
Eksploatacja i Naprawa Spalinowych Pojazdów Trakcyjnych, Specjalizacja: Naprawa i 
Obsługa Trakcyjnych Silników Wysokoprężnych Lokomotyw Spalinowych   

Przebieg kariery zawodowej: 

 
22.03.2013  do chwili obecnej RSY Sp. z o.o. 
 
22.12.2010 – 31.01.2021         RSY S.A. 
 
01.03.2010 - 22.12.2010          IZRS Sp. z o.o. 
  
15.07.2007- 28.02.2010           REDOS Pojazdy Użytkowe - Serwis Autoryzowany MAN:                   
Kierownik Serwisu 
  
01.01.2001-10.07.2007            MAN TRUCK & BUS Sady k/Poznania, Fabryka Autobusów MAN: 
Kierownik Wydziału Uruchomień Elektrycznych i Mechanicznych 
 
15.04.1998 – 31.12.2000         MAN TRUCK & BUS Sady k/Poznania, Fabryka Autobusów MAN: 
Mistrz Wydziału Uruchomień Elektrycznych i Mechanicznych 
    
01.01.1992 - 10.04.1998      Zakład Taboru Poznań: Mechanik Silników Spalinowych           
 
15.08.1988 - 31.12.1991     Lokomotywownia Poznań: Maszynista Lokomotyw Spalinowych 
                               
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Nie dotyczy. 

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, 

- Prezes Zarządu RSY Sp. z o.o. - nadal 
 



- Członek Rady Nadzorczej OZE Capital S.A. - 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, 

Nie dotyczy. 

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 dotyczy. 

 

 


