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RAPORT BIEŻĄCY NR  17/2017 
Warszawa, 30 maja 2017 roku 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki  

 

 

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka", "XTB") informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. 

do Spółki wpłynęło oświadczenia od Pana Jakuba Zabłockiego, zgodnie z którym korzystając  

z uprawnienia określonego w § 15 ust. 4 Statutu Spółki Pan Jakub Zabłocki odwołał siebie ze 

stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 maja 2017 r. jednocześnie 

powołując na to stanowisko Pana Jakuba Leonkiewicza. 

 

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem ww. decyzja jest zwieńczeniem zmian osobowych w składzie 

organów Spółki zainicjowanych w styczniu br. Zmiany te miały charakter strategiczny, a ich celem było 

zapewnienie natychmiastowej intensyfikacji procesów rozwojowych jak i ciągłości realizacji kluczowych 

działań operacyjnych Spółki do momentu przejęcia ich przez nowo powołanego Prezesa Zarządu. 

Dzięki temu proces przejęcia obowiązków w Zarządzie przebiegł płynnie, a działalność operacyjna XTB 

prowadzona była bez zakłóceń. 

 

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, 

wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej powołanej osoby Spółka przekazuje w załączeniu do 

niniejszego raportu bieżącego. 

 

 

Szczegółowa podstawa prawna:  

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych [...]. 

  



 

 

 
 

 
Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2017 

 

Pan Jakub Leonkiewicz swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w dziale rozwoju biznesu  

w Interhyp.de w Niemczech. W latach 2001-2002 pracował w Roland Berger Strategy Consultants  

w Niemczech. W latach 2002-2015 Jakub Leonkiewicz związany był z J.P. Morgan – najpierw jako 
analityk w zespole fuzji i przejęć w Londynie a od 2012 r. jako dyrektor J.P. Morgan w Warszawie, 

gdzie odpowiedzialny był za praktykę J.P. Morgan na Polskę oraz kraje nadbałtyckie. Od listopada 
2015 do stycznia 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTB.  

Aktualnie pan Jakub Leonkiewicz pełni funkcję partnera w funduszu private equity Avia Capital.  

Jakub Leonkiewicz ukończył w 2002 r. z tytułem magistra Szkołę Główną Handlową na kierunku 

finanse i bankowość. W 2000 r. Jakub Leonkiewicz uczestniczył w CEMS Master Programme 

(Community of European Management Schools) na London School of Economics oraz był stypendystą 

na wydziale ekonomii Christian-Albrecht Universität zu Kiel. 

 


