
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 

Robert Samek, Członek Rady Nadzorczej, powołany do pełnienia funkcji na okres 

trzyletniej kadencji, tj. do dnia 26 lipca 2024 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. Elektroniki i Telekomunikacji. 
Ukończył studia podyplomowe w zakresie Ekonomiki i Zarządzania Firmami na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. 
Karierę zawodową rozpoczynał w 1999 roku w branży telekomunikacyjnej. Początkowo 
jako Inżynier i Kierownik Działu Eksploatacji. Od 2003 roku Dyrektor Regionu 
nadzorujący sprzedaż, technikę, inwestycje i administrację oraz Dyrektor Sprzedaży w 
firmach Pro Futuro S.A. oraz Netia S.A., ogólnopolskich operatorach 
telekomunikacyjnych.  
W latach 2009-2012 Prezes Zarządu Multiplay Polska Sp. z o.o., dużego lokalnego 
operatora telekomunikacyjnego w Krakowie, gdzie po połączeniu dwóch innych 
operatorów skutecznie budował nową markę oraz w sposób organiczny i poprzez 
akwizycje rozwijał sieć i zasięg działania firmy. Przygotował spółkę oraz przeprowadził 
proces sprzedaży spółki do Netia S.A. Powrócił do Grupy Netia, gdzie w latach 2010-
2012 aktywnie uczestniczył w procesie konsolidacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 
pełniąc funkcje w Zarządach wielu przejmowanych spółek. Odpowiadał za wdrażanie 
standardów i procedur Grupy Netia, wprowadzanie zmian organizacyjnych, wzrost 
efektywności w spółkach zależnych, planowanie i realizację projektów inwestycyjnych 
oraz realizację celów sprzedażowych i jakościowych. 
Od 2012 do 2018 roku prywatny przedsiębiorca oraz czasowo związany z Unima 2000 
Systemy Teleinformatyczne S.A., T-Mobile Polska S.A. i Autosan Sp. z o.o. 
W latach 2013-2018 roku Członek Rady Nadzorczej giełdowej spółki UHY ECA S.A. 
W latach 2018-2020 pracował dla Grupy Kapitałowej ORLEN Południe, pełniąc funkcje 
Członka Zarządu ORLEN Południe S.A., Prezesa Zarządu Konsorcjum Olejów 
Przepracowanych – Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A., Członka Rady 
Nadzorczej spółek Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. oraz Energomedia Sp. z o.o. 
Posiada wieloletnią praktykę w sprzedaży, inwestycjach i zarządzaniu firmami. Zdobył 
doświadczenie w prowadzeniu projektów restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych.  
W 2016 roku złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach 
Skarbu Państwa. 
Od września 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Lockus Sp. z o.o. w 

Krakowie (Grupa Kapitałowa Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.). 

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 

Lockus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Prezes Zarządu – nadal), 

Elefin Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Prezes Zarządu – nadal), 

Elefin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rsystem S.K.A. z siedzibą w Krakowie 

(Akcjonariusz – nadal), 
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ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (Członek Zarządu – do dnia 11 marca 

2020r.),  

Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. 

z siedzibą w Jedliczu (Prezes Zarządu – do dnia 13 marca 2020r.),  

Energomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (Członek Rady Nadzorczej – do dnia 13 

marca 2020r.),  

Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (Członek Rady Nadzorczej – do dnia 

31 stycznia 2019r.) 

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 

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 

 

 

 

 

 

 


