
Piotr Jeleński - Prezes Zarządu 

 

Menedżer z bogatym doświadczeniem w tworzeniu i rozwijaniu firm w różnych krajach, w tym krajach Europy 

Południowo-Wschodniej oraz Turcji. Zarządza grupą firm o międzynarodowej strukturze zatrudniającą ponad 

3000 osób, działającą w 23 krajach.  

Pan Piotr Jeleński jest Prezesem Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. (dalej jako „ASEE”) od lipca 2007 roku 

oraz Prezesem Zarządu Payten Holding SA (dawniej Payten spóka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) od 

stycznia 2019 r. Zarządza Grupą Asseco South Eastern Europe. Jest odpowiedzialny za ogólną strategię Grupy, 

bieżący rozwój wszystkich jednostek biznesowych ASEE i strategiczne działania na poszczególnych rynkach. 

Skupia się na wzroście organicznym wspieranym przez wybrane akwizycje.  

Od stycznia 2002 do czerwca 2009 pracował jako dyrektor finansowy w Softbanku, a po fuzji Softbanku z Asseco 

Poland, jako CFO i członek zarządu Asseco Poland. Jego obowiązki obejmowały organizowanie finansowania, 

restrukturyzację, zarządzanie fuzjami i przejęciami, wprowadzenie nowych procedur i procesów biznesowych. 

Największe osiągnięcia to zarządzanie i wsparcie w procesach fuzji z trzema największymi polskimi dostawcami 

IT (Softbank, Prokom i ABG).  

Wcześniej, od września 1996 do lipca 2001 Piotr Jeleński pracował jako zastępca dyrektora CA IB Financial 

Advisers i był odpowiedzialny w banku inwestycyjnym za tworzenie i realizację projektów w zakresie fuzji i 

przejęć. 

Piotr Jeleński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii ze 

specjalizacją w zakresie Organizacji i Zarządzania. Jest również absolwentem Aston Business School w 

Birmingham, w Wielkiej Brytanii z tytułem Master of Business. 

 

Michał Nitka – Członek Zarządu 

 

Pan Michał Nitka rozpoczął swoją karierę w Grupie Asseco South Eastern Europe w sierpniu 2010 roku, obejmując 

stanowisko Head of Group Controlling, gdzie był odpowiedzialny za koordynację pracy działu kontrolingu spółki 

dominującej. Od stycznia 2015 roku pracował na stanowisku Group Controlling Director i odpowiadał za dział 

kontrolingu we wszystkich spółkach grupy kapitałowej. Zakres jego obowiązków obejmował przede wszystkim 

koordynację pracy zespołów kontrolingu, rozwój oraz wdrożenie nowych procesów i narzędzi do raportowania 

zarządczego oraz wsparcie finansowe dla działów operacji i sprzedaży. Od maja 2021 r. objął funkcje Członka 

Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. oraz Członka Zarządu Payten Holding SA (dawniej Payten spóka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.).  

W okresie od kwietnia do sierpnia 2010 pracował jako Financial Controller w Sita Polska Sp. z o.o., gdzie był 

odpowiedzialny za nadzór kilku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. W okresie od stycznia 2007 do 

kwietnia 2010 pracował jako audytor w Ernst&Young na stanowisku Senior Auditor, gdzie brał udział w audycie 

dużych klientów z sektora przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. 

Wcześniej pracował również w działach audytu w BDO Polska oraz Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci. 

Pan Michał Nitka ukończył Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania) ze specjalizacją w zakresie Ekonomiki 

Przedsiębiorstw. Pan Michał Nitka posiada uprawnienia biegłego rewidenta. 

 

Miljan Mališ - Członek Zarządu 

 

Pan Miljan Mališ ukończył studia na wydziale Inżynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w Belgradzie i uzyskał tytuł 

B.Sc. (Bachelor of Science). Pan Miljan Mališ pełnił funkcje w następujących podmiotach:  

• w latach 1996 - 1998; inżynier komunikacji w spółce informatycznej IBIS-SYS, Beograd, Serbia, 

• w latach 1999 - 2004; zastępca dyrektora generalnego, a następnie dyrektor generalny IBIS-SYS (spółka przejęta 

przez Siemens Business Services), 

• marzec 2007 – do 2010 r.; dyrektor zarządzający Pexim Cardinfo d.o.o., 

• lipiec 2008 - do chwili obecnej; członek zarządu Asseco South Eastern Europe SA 



• styczeń 2018 r. – do chwili obecnej, dyrektor zarządzający PAYTEN d. o.o. Beograd - Novi Beograd 

• czerwiec 2019 r. - do chwili obecnej, członek rady nadzorczej Chip Card a.d. 

• styczeń 2022 r. – do chwili obecnej, dyrektor zarządzający Afusion d.o.o. Beograd. 

 

Kostadin Slavkoski – Członek Zarządu 

 

Pan Slavkoski ukończył uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje w Macedonii Północnej i uzyskał dyplom 

inżyniera elektrotechniki w dziedzinie informatyki i automatyki w maju 1997 r.  

Pan Slavkoski rozwijał swą karierę zawodową jako ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania (software 

development) w spółkach grupy kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. przez ponad 20 lat. 

W 2018 roku został Prezesem Zarządu ASSECO SEE dooel w Macedonii Północnej. 

Od 2009 r. do 2018 r. Pan Slavkoski był członkiem zarządu ASSECO SEE dooel w Macedonii Północnej i kierował 

operacjami segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. 

Od 2017 roku do 2019 roku był Członkiem Zarządu w ASSECO SEE eood w Bułgarii, gdzie również odpowiadał za 

operacje segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. Ponadto jest osobą odpowiedzialną za operacje 

segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym spółek ASSECO SEE w Albanii i Kosowie.  

Wcześniej pracował jako kierownik jednostki centralnego systemu bankowego w Macedonii Północnej i Serbii, a 

także jako kierownik produktu, konsultant i programista. 


