
Informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu HELIO S.A. 

 

Zarząd HELIO S.A. poniżej przedstawia informacje, o których mowa w § 10 

pkt. 2-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim. 

 

Leszek Wąsowicz – Prezes Zarządu 

 

Leszek Wąsowicz od blisko 30 lat związany z branżą bakaliową. Jest 

założycielem poprzednika prawnego Emitenta i obecnym głównym 

akcjonariuszem HELIO S.A. Bez wątpienia stoi nie tylko za sukcesem założonej 

i zarządzanej przez niego firmy HELIO, ale też miał istotny wkład w rozwój 

całego rynku bakalii. Bogate doświadczenie i doskonałe wyczucie rynku 

stawiają go w ścisłym gronie najważniejszych osób branży bakaliowej 

w Polsce. Posiada wykształcenie średnie. Wielokrotnie doceniony za swój 

wkład w rozwój rynku i przedsiębiorczości w Polsce, w tym nominacją Business 

Centre Club do prestiżowej Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.  

 

Przebieg kariery zawodowej - od roku 1992 prowadzi działalność polegającą 

na konfekcjonowaniu i dystrybucji bakalii, początkowo w formie spółki 

cywilnej, a od roku 1993 jako osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą. W roku 2003 przedsiębiorstwo prowadzone przez Leszka 

Wąsowicza (w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu Cywilnego) zostało wniesione jako 

aport do „PH BONA” Sp. z o.o., która to w 2006 została przekształcona 

w HELIO S.A. 

 

2006 – nadal HELIO S.A. – Prezes Zarządu 

2003 – 2006 „PH BONA” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

1993 – 2003 „PH BONA” Leszek Wąsowicz – kontynuacja działalności 

spółki cywilnej 

1992   BONA s.c. – współzałożyciel spółki 

 

 

 

Justyna Wąsowicz – Wiceprezes Zarządu 

 

Justyna Wąsowicz od blisko 30 lat związana z branżą bakaliową. Jako 

współzałożyciel poprzednika prawnego Emitenta od początku związana 

z przedsiębiorstwem Emitenta, którym po dziś dzień współzarządza będąc 

Wiceprezesem HELIO S.A. Bogate doświadczenie i doskonałe wyczucie rynku 

stawiają ją w ścisłym gronie najważniejszych osób branży bakaliowej w Polsce. 

Posiada wykształcenie średnie. Wielokrotnie doceniona za swój wkład w rozwój 



rynku i przedsiębiorczości, w tym kilkukrotnie znajdując się w Rankingu 

Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet Zarządzających Firmami w Polsce 

przygotowanego przez Centrum Badań Społeczno-Finansowych na zlecenie 

Gazety Finansowej. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

2006 – nadal HELIO S.A. – Wiceprezes Zarządu 

2003 – 2006 „PH BONA” Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

1993 – 2003 „PH BONA” Leszek Wąsowicz – kontynuacja działalności 

spółki cywilnej 

1992   BONA s.c. – współzałożyciel spółki 

 

 

 

Pan Leszek Wąsowicz oraz Pani Justyna Wąsowicz nie prowadzą działalności 

konkurencyjnej wobec HELIO S.A., ani nie są wspólnikami w konkurencyjnej 

spółce cywilnej lub osobowej, ani nie są członkami organu konkurencyjnej 

spółki kapitałowej, ani jakiekolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Leszek Wąsowicz oraz Pani Justyna 

Wąsowicz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym 

na podstawie ustawy o KRS. 

 


