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ŻYCIORYS PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI – BOGUSŁAWA SATŁAWY 
 
 
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
Bogusław Satława – Prezes Zarządu, powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej   
Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 10 czerwca 2013 r. Uchwała wchodzi w życie  
z dniem 1 lipca 2013 r. Prezes Zarządu został powołany na okres wspólnej, aktualnie trwającej 
kadencji Zarządu, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2015.  
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Wykształcenie: 

1977-1983 Politechnika Kijowska Wydział Mechaniki Precyzyjnej – Kijów, (mgr inż. mechanik), 

1983-1984  Studium Pedagogiczne – Częstochowa, 

1988-1989 Studium Podyplomowe dla Nauczycieli Przedmiotów Technicznych - Politechnika 
Częstochowska, 

1989 Politechnika Kijowska, staż naukowy, 

1999-2000 Studia Podyplomowe Ekonomika i Zarządzanie Menedżerskie – Politechnika 
Częstochowska, 

2004 Polska Izba Motoryzacji – Zniesienie klauzuli lokalizacji, szanse biznesowe i zagrożenia dla 
polskich dealerów, 

2005 Studium Menedżerskie – WIFI Austria, 

Liczne kursy i szkolenia z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, sprzedaży, windykacji 
finansów i księgowości oraz komunikacji interpersonalnej. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

1983-1999 Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, nauczyciel, 

1984-1985 Szkoła Podchorążych Rezerwy – Chorzów, służba wojskowa, 

1995-1998 Politechnika Częstochowska, nauczyciel akademicki, 

1999-2000 Unimot-Truck Sp. z o.o. Częstochowa – kierownik działu sprzedaży, 

2000-2005 Unimot-Truck Sp. z o.o. Częstochowa – Członek Zarządu, dyrektor zarządzający, 

2006-2007 Domex Sp. z o.o. Częstochowa hurtownia materiałów budowlanych - dyrektor 
zarządzający (20 oddziałów w Polsce południowej), 

2008-2009 Schultz Seating Poland Sp. z o.o. Kłobuck – Doradca Zarządu, 

2010 Luxplast Sp. jawna Częstochowa przeróbka tworzyw sztucznych – dyrektor zarządzający, 

2011 GFD Polskie Druty Sp. z o.o. Radomsko – przeróbka stali, Prezes Zarządu, 

2012 Edexpol Sp. z o.o. Sułkowice – przeróbka stali, Prezes Zarządu, 

2013 Unimot Express Sp. z o.o. Warszawa – obrót produktami petrochemicznymi, nadal, 

2013 Unimot Truck Sp. z o.o. Warszawa – nadal. 
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Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 

Brak takiej działalności. 

 

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. 

 

2011 GFD Polskie Druty Sp. z o.o. Radomsko – przeróbka stali, Prezes Zarządu, 

2012 Edexpol Sp. z o.o. Sułkowice – przeróbka stali, Prezes Zarządu, 

2013 Unimot Express Sp. z  o.o. Warszawa – obrót produktami petrochemicznymi, nadal, 

2013 Unimot Truck Sp. z  o.o. Warszawa – nadal 

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

 

Brak. 

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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. 

 

Brak. 

 

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. 

 

Brak takiej działalności. 

 

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. 


