
 

 

WB Electronics S.A. 
ul. Poznańska 129/133  

05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland 
www.wbgroup.pl 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000369722  
Koncesja MSWiA Nr: B-430/2003 

REGON: 012890349 

NIP: 5262168387 
W.K.Z.: 504 921,65 PLN 
BDO: 000107313 

 

WB Electronics S.A. 

ul. Poznańska 129/133,  

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

tel.: + 48 22 731 25 00 
faks: +48 22 731 25 01 

e-mail: info@wb.com.pl 

www.wbgroup.pl 

 

NIP: 526-216-83-87 

REGON: 012890349 

 

Typ raportu: EBI Raport bieżący  

 

Numer: 3/2020 

 

Data dodania: 2020-03-05  

 

Podmiot: WB Electronics Spółka Akcyjna 

 

Tytuł: Informacje nt. nowej osoby zarządzającej 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 w sprawie powołania osoby zarządzającej, Zarząd WB 

ELECTRONICS S.A. [„Spółka”] przekazuje poniżej informacje nt. Pana Rafała Kuczewskiego powołanego do 

Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, o których mowa w § 10 pkt 21 Załącznika  

Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. 

 

Życiorys zawodowy Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w WB ELECTRONICS S.A.: 

a) Rafał Kuczewski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych WB ELECTRONICS S.A., kadencja upływa 5 marca 

2025 roku 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

2000 – 2007   M&M Militzer & Muench Polska Sp. z o.o.  – Księgowy, 

2007 – 2008   WB Electronics S.A. – Księgowy, 

2008 – 2020   WB Electronics S.A. – Główny Księgowy, 

Rafał Kuczewski jest absolwentem Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Finanse  

i Bankowość w zakresie Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. 

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

znaczenie dla emitenta – działalność taka nie występuje. 

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, 

2014 – obecnie    Członek organu nadzorczego RADMOR S.A. 

2014 – obecnie    Członek organu nadzorczego MindMade Sp. z o.o. 

2020 – obecnie    Członek organu nadzorczego Flytronic S.A. 
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2015 – obecnie   Wspólnik ESTNE Sp. z o.o. 

2015 – 2020        Członek organu zarządzającego ESTNE Sp. z o.o. 

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 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 został skazany. 

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 wystąpiły. 

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 prowadzi, oraz nie 

jest wspólnikiem ani członkiem organu podmiotu konkurencyjnego.  

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. 

 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
organizowanego przez BondSpot S.A. 

 

 

Osoby reprezentujące podmiot:  

 

Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu 

 

 

 


