
Informacje dotyczące powołanego członka Komitetu Audytu 

HELIO S.A. 

 

Spółka 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. 

 

Jerzy Kołpak – członek Rady Nadzorczej / członek Komitetu Audytu 

 

Pan Jerzy Kołpak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia 

magisterskie w Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych 

na Uniwersytecie Warszawskim. Legitymuje się bogatym doświadczeniem 

w księgowości i finansach, w tym przez kilkadziesiąt lat na stanowisku Głównego 

Księgowego. Tym samym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości 

i badania sprawozdań finansowych. Ponadto zna dokładnie specyfikę działalności 

Spółki oraz jej branży, bowiem przez blisko 20 lat powierzone mu było 

prowadzenie jej ksiąg rachunkowych. Choć w związku z powyższym nie spełnia 

jeszcze kryterium niezależności, o którym mowa w Art. 129 ust. 3 pkt 2 Ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym, ponad roczny okres odkąd nie jest pracownikiem Spółki 

pozwala mu zachować niezbędny zawodowy sceptycyzm do należytego pełnienia 

funkcji w Radzie Nadzorczej HELIO S.A. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 

2021 – nadal emeryt 

2004 – 2021  HELIO S.A. – Główny Księgowy 

1999 – 2003  Roesler HG Sp. z o.o. – Główny Księgowy 

1991 – 1999  PPM „Agroprodukt” Sp. z o.o. – Główny Księgowy 

1988 – 1991  Spółdzielnia Ogrodnicza Jabłonna – Główny Księgowy 

1984 – 1988 Spółdzielnia Ogrodnicza Grójec – Główny Księgowy 

1983 – 1984  Ministerstwo Rolnictwa – Specjalista 

1980 – 1983 Zrzeszenie Przemysłu Paszowego i Utylizacyjnego „Bacutil” 

– Specjalista ds. kosztów i cen 

1977 – 1980  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Ochota Zachodnia 

   – Kierownik Oddziału 

 

Pan Jerzy Kołpak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HELIO S.A., ani 

nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest 

członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiekolwiek innej 

konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy 

Kołpak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym 

na podstawie ustawy o KRS. 


