
Jakub FREJLICH, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, 

kierunek prawo oraz absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, 

kierunek finanse i bankowość. Stypendysta programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w 

Antwerpii-Faculty of Applied Economics. Ukończył program rozwoju menedżerskiego Management 

prowadzony przez Ican Institute. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek 

Skarbu Państwa. 

 

Z Grupą PGE związany od 2011 roku. Od 2014 roku Zastępca Dyrektora w Departamencie Skarbu i 

Relacji Inwestorskich w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Odpowiedzialny za realizację 

obowiązków informacyjnych spółki giełdowej oraz wizerunek na rynkach finansowych i relacje z 

inwestorami rynków akcji oraz dłużnych, w tym agencjami ratingowymi. Uczestniczył, jako jeden z 

menedżerów ofert publicznych PGE na rynkach obligacji. 

 

W latach 2014-2017 członek Rady Nadzorczej EXATEL S.A., spółki telekomunikacyjnej wchodzącej 

w skład Grupy PGE, w okresie od kwietnia 2016 do kwietnia 2017 roku pełnił funkcję 

Przewodniczącego tej Rady. 

 

 

*** 

 

 

 

Jakub FREJLICH,  a graduate of the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, 

field of study: Law and a graduate of University of Warsaw, faculty of Economics, Finance and 

Banking. Scholarship holder of the Socrates Erasmus program at the University of Antwerp – Facculty 

of Applied Economics. He completed Management managerial development program led by Ican 

Institute. The Member is authorised to sit Supervisory Boards of state-owned companies. 

 

Connected with the PGE Group since 2011. As of 2014, Deputy Director in Treasury and Investor 

Relations Department at PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Responsible for the fulfilment of the 

information obligations of a listed company and the image on financial markets and execution with 

stock market investors and debtors, including rating agencies. Participated as one of the managers of 

public offers of PGE in bond markets. 

 

In 2014–2017, a member of the Supervisory Board of EXATEL S.A., a telecommunication company 

of the PGE Group; in the period between April 2016 and April 2017, served as a Chairman of this 

Supervisory Board. 

 


