
Michał Jaskólski – kandydat na Członka Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. 

 

1. Wykształcenie i kwalifikacje: 

Współautor książki „E-commerce Manager - Profesjonalista w eHandlu”. Specjalizuje się w strategii, 

produkcie, marketingu oraz analityce. Dysponuje również szeroką wiedzą w zakresie technologii. Ma 

doświadczenie w rozwoju usług SaaS, serwisów z branży e-commerce, ogłoszeniowych oraz platform 

typu marketplace. 

Przedsiębiorca, już od 1998 roku prowadził działalność gospodarczą związaną z internetem. Na 

początku XXI wieku współpracował z Wirtualną Polską, Home.pl, Wakacje.pl, Travelplanet.pl  

i GetResponse.com. Od 2006 roku do 2015 roku współzałożyciel i Członek Zarządu w spółce Nokaut 

sp. z o.o. (następnie Grupa Nokaut). Przeszedł tam drogę od dyrektora IT w kilkuosobowym startupie 

do Prezesa Zarządu firmy notowanej na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie („GPW”). Od 2008 współzałożyciel spółki Morizon S.A. (obecnie MZN Property S.A.), która 

również trafiła na główny parkiet GPW.  

Posiada wykształcenie niepełne wyższe (studia przerwane na V roku zarządzania na Uniwersytecie 

Gdańskim). 

 

2. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych  

i nadzorczych 

2021 - obecnie Wondelay Investments sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

2018 - 2020 Wandlee sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

2016 - obecnie Grupa Morizon - Gratka sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

2014 - 2018 Everytap sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

2014 - 2015 Nokaut.pl sp. z o.o. (później Sales Intelligence sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu (do 

2014), Prezes Zarządu (2014-2015) 

2013 - 2014 Media Nieruchomości S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2010 - 2016 Morizon S.A. (obecnie MZN Property S.A.) – Członek Rady Nadzorczej 

2010 - 2015 Grupa Nokaut (obecnie 3R Games) – (do 2014 Wiceprezes Zarządu, od 2014-2015 

Prezes Zarządu) 

2011 - 2015 Sklepyfirmowe.pl sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

2008 - 2009 Sklepyfirmowe.pl sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

2006 - 2011 Nokaut sp. z o.o. – Członek Zarządu (do 2010), Wiceprezes Zarządu (2010 - 2011)  

 

Zgodnie z otrzymanymi informacjami, Pan Michał Jaskólski: 

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,   

- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,   

- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,   

- nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących  

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd 

komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,   



- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec 

Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,   

- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

 


