
Informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu HELIO S.A. 

 

Zarząd HELIO S.A. poniżej przedstawia informacje, o których mowa w § 28 

ust. 2-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 posiada wykształcenie średnie. W 1988 roku ukończył 
Technikum Elektryczno – Elektroniczne im. A. Kowalskiego w Warszawie (technik 
elektronik). Jest założycielem poprzednika prawnego Emitenta i obecnym 
głównym akcjonariuszem Emitenta (z 77% udziałem w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu). Od niespełna dwudziestu lat, tj. 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. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 

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 
1990   3A ELEKTRONICS – elektronik 

 
 
 
 
Justyna Wąsowicz – Wiceprezes Zarządu 
 
Justyna Wąsowicz posiada wykształcenie średnie. W roku 1990 ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie. Od niespełna dwudziestu 
lat, tj. od 1992 roku związana z branżą bakaliową, w tym od początku 
z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pana Leszka Wąsowicza. 
 
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 
1992   Wydawnictwo TEXT – księgarz 
1990 – 1991 Studium Oświatowe przy Klubie Inteligencji Katolickiej - sekretarka 

 



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. 


