
 

 

Wojciech Byj 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wojciech Byj posiada wykształcenie wyższe. W 2016 roku uzyskał dyplom studiów magisterskich 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość.  

Przebieg doświadczenia zawodowego Wojciecha Byja prezentuje poniższa tabela: 

Okres Spółka Stanowisko 

2020 – 

obecnie 

Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji Dyrektor Finansowy 

2020 – 

01.2021 

Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji Członek Zarządu 

10.2019 – 

obecnie 

LARQ Fund Management Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

07.2019 – 

01.2021 

LARQ S.A. Analityk Inwestycyjny/Menadżer 

Inwestycyjny 

2019 – 2019 PwC (Corporate Finance) Senior Associate w zespole 

modelowania finansowego 

2018 – 2019 EY (Corporate Finance) Starszy analityk w zespole wycen i 

modelowania finansowego 

2015 – 2018 PZU Analityk / Koordynator w zespole fuzji i 

przejęć 

2014 – 2015 Citigroup Analityk funduszy inwestycyjnych 

2014 – 2014 Credit Suisse Analityk w departamencie transakcji 

2013 – 2013 UniCredit (Dom Maklerski) Stażysta 

2013 – 2013 Legipol So. z o.o. Stażysta w dziale controlingu 

 

Poniżej przedstawiono spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 
3 lat, Wojciech Byj był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem/akcjonariuszem, ze wskazaniem czy nadal pełni funkcje w organach lub nadal 
jest wspólnikiem/akcjonariuszem tych spółek. 
 



 

 

Spółka Funkcja 
Czy obecnie pełni 

tę funkcję 

LARQ Fund Management  

Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 
TAK 

Synergic Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji 

Członek Zarządu 
NIE 

 

Poza wskazanymi wyżej spółkami, w okresie ostatnich 3 lat Wojciech Byj nie był wspólnikiem ani 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w żadnej innej spółce prawa handlowego, 

czy też wspólnikiem w spółce osobowej. 

Wojciech Byj nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta 

konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie jest 

wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie 

uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Wojciech Byj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


