
FORMULARZ OSOBOWY  

(dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej) 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  

 

REMIGIUSZ BRZEZIŃSKI, PREZES ZARZĄDU, kadencja do 06.2027 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Doświadczenie zawodowe: 

 

Prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego kierunek Prawo. Od 

roku 1995 prowadzi działalność gospodarczą. Związany z usługami windykacyjnymi, 

prawnymi i usługami administracji gospodarczych od początku swojej pracy. Założyciel Grupy 

Kapitałowej WEC w tym spółki Kancelaria Prawna -Inkaso WEC S.A., której jest prezesem 

zarządu od roku 2011. Jako praktyk biznesu zdobył doświadczenie z obszaru sprzedaży, 

windykacji, zarządzania, franczyzy, informacji gospodarczej. Remigiusz Brzeziński posiada 

biznesową widzę z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania obrotu gospodarczego w 

Polsce. Jego doświadczenie w regulacja prawnych dotyczących działania Biur Informacji 

Gospodarczej oraz orzecznictwa sądowego w zakresie odzyskiwania należności jest 

ogromnym atutem w zarządzaniu wierzytelnościami. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta:  

 

brak – jedynie spółki zależne 

 

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:  

SME Solutions Sp. Z o.o. (dawniej Kancelaria Finansowa WEC Sp. Z o.o.) – prokurent 

E-Wierzyciel.pl Sp. Z o.o. – prezes zarządu, udziałowiec (w czerwcu 2014 udziały sprzedane na 

rzecz Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.) 

Sport w Regionie sp. z o.o. – zarząd, udziałowiec 

 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 

wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

 

brak - nie dotyczy 

 



f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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:  

 

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji Sp. Z o.o. – uchwała nr 1 Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników „Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji Sp. Z o.o.” w 

przedmiocie rozwiązania spółki i wyznaczenia likwidatora z dnia 21 czerwca 2012, decyzja 

Sądu KRS o likwidacji w dniu 28 czerwca 2014 

 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 22 spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej:  

 

Nie 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

 

Nie 

 


