
ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ UHY ECA S.A.: 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Bartłomiej Wilusz, Członek Rady Nadzorczej, powołany do pełnienia funkcji na okres 
trzyletniej kadencji, tj. do dnia 26 lipca 2024 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunku 
Finanse i Bankowość. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Kasjer 
złotowowalutowy w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie 
został Kierownikiem Oddziału ds. Detalicznych oraz Dyrektorem Oddziału ds. 
Detalicznych. W latach 2012-2014 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie 
doradztwa ubezpieczeniowego i finansowego. W tym okresie zarządzał S.C. Dom-Bart 
jako współwłaściciel prowadząc franczyzowy oddział Getin Noble Banku S.A. W okresie 
od 2014-2015 r. pracował w Banku Pocztowym S.A. na stanowisku Dyrektora 
Bankowości Pocztowej. Od 2015 roku pracuje w Dawn Foods Poland Sp. z o.o. na 
stanowisku Distributive Account Manager.  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
nie dotyczy 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 
funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 
• ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Członek Rady Nadzorczej - nadal);  
• Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie (Członek Rady 

Nadzorczej – nadal) 
• Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Członek Rady 

Nadzorczej - zakończone);  
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 
nie dotyczy 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego 
nie dotyczy 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
nie dotyczy 
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h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
nie figuruje 

 

 

 

 
 

 


