
ŻYCIORYS CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI UNIMOT S.A. 

PANA MIKOŁAJA WIERZBICKIEGO 

 

 

Imię i nazwisko, data powołania, powierzona funkcja w przedsiębiorstwie Emitenta:   

 

Mikołaj Wierzbicki, powołany w skład Zarządu Spółki na okres kolejnej pięcioletniej kadencji na mocy 

uchwały Rady Nadzorczej Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem dnia 24 marca 2021 r. Powołanie na 

stanowisko: Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej. 

 

Wykształcenie:  

 

• 1999 - 2000 - Szkoła Główna Administracji i Zarządzania, Studia podyplomowe, kurs 

doradców podatkowych; 

• 1995 - 1999 - PWSBIA, studia magisterskie Ekonomia, specjalizacja finanse i rachunkowość. 

 

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  

 

• 2021 - nadal - Unimot S.A. Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej; 

• 2015 - 2020 – Orzeł Biały S.A. Członek Zarządu CFO; 

• 2013 - 2015 – ES-System S.A. Członek Zarządu CFO; 

• 2011 - 2013 – RUCH S.A. Dyrektor biura administracji następnie biura rozwoju sieci; 

• 2008 - 2011 – Grupa ORLEN (Członek Zarządu CFO Rafineria Trzebinia S.A. następnie Orlen Gaz 

Sp. z o.o.). 

 

Poza wcześniej wymienionymi: Zastępca dyr. Finansowego ZRE Katowice S.A., Członek zarządu CFO 

WAMAG S.A., Zastępca dyr. Finansowego ds. grupy Kapitałowej KOPEX S.A. Ponadto zasiadał w RN 

kilku spółek oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. 

 

 

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta: 

 

• Działalność gospodarczą pod nazwą Mikołaj Wierzbicki – działalność głownie w zakresie 

doradztwa gospodarczego i zarządzania. 

 

 

Wskazanie, czy ww. inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta, jest w 

stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna oraz 

wskazanie, czy osoba uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 

organu:  

 



Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec Emitenta. Pan Mikołaj Wierzbicki nie prowadzi 

działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem ani udziałowcem i nie posiada akcji 

w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną do Emitenta. Nie zasiada w organach 

podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną do Emitenta.  

 

Informacja co do wpisu powołanej osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:   

 

Brak wpisu. 


