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Powołanie osoby nadzorującej 

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”, „XTB”) informuje, że w dniu 25 października 2018 

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 powołał na stanowisko 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTB Pana Jakuba Leonkiewicza na okres wspólnej kadencji Rady 

Nadzorczej od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r. 

Poniżej Spółka zamieszcza informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej 

stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osoby. 

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. W okresie od listopada 

2015 do stycznia 2017 oraz ponownie od maja 2017 r. pełni 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. Członek Rady Nadzorczej XTB poprzedniej 

kadencji. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoba nadzorująca nie prowadzi w żadnej formie 

działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, 

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje  

w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 


