
Urszula Opalko 

1) zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką 

dana osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. powołany uchwałą nr 17 ZWZA Plasma SYSTEM S.A. w 

dniu 30.06.2014r. 

Termin upływu kadencji – 2017 (z dniem zatwierdzenia przez WZA Spółki sprawozdania finansowego 

za rok 2016). 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła 

specjalistyczne kursy i szkolenia m.in. Euromoney Corporate Finance, Chase Manhattan  Financial 

Analysis, Euromoney  Nieruchomości; Coverdale  Team Cooperation and Negotiations, CAIB Wiedeń 

Company Valuation, Creditanstalt Bankverein, Wiedeń, Securities Markets Training, Creditanstalt 

Bankverein, Wiedeń, Foundations of Banking, Tiroler Sparkasse, szkolenie w departamencie rynków 

kapitałowych.  

 

Posiada wieloletnie doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, zrealizowała ponad 40 transakcji w 

różnych sektorach przemysłowych. Była w szczególności odpowiedzialna za krajowe i 

międzynarodowe transakcje fuzji i przejęć, transakcje na rynkach kapitałowych w tym na GPW, 

prywatyzacje, restrukturyzacje, w tym zadłużenia oraz transakcje pozyskiwania finansowania w 

innych formach. Realizowała transakcje zarówno na rynku polskim, jak i krajów nadbałtyckich oraz 

ukraińskim. 

Jako doradca finansowy doradzała w transakcjach w wielu sektorach gospodarki w tym: żywności i 

napojów, telekomunikacji, dóbr przemysłowych, bankowości, handlu detalicznego,  kolejnictwa itp. 

Pracowała dla klientów zarówno z sektora publicznego (Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo 

Finansów) jak i prywatnego (międzynarodowe i polskie korporacje oraz prywatni przedsiębiorcy), 

między innymi: Telefonica, Telefonia Dialog, Netia, Telbank, Tel-Energo, Telefonia Lokalna, Hoop, 

Znak, RailOne, Pfleiderer, Lincoln Electric, Sheraton, Carraro, Alta Capital Partners, Kredyt Bank, Bank 

Austria, The South African Breweries, Jeronimo Martins, Royal Unibrew, Danisco, Harbin, Ruokatalo, 

Intercontact i inni.  

 

Zasiadała w radach nadzorczych: Strunbet S.A., Elektrometal S.A., Owintar S.A. 

 

od 2009 - Partner w Warsaw Equity Advisors Sp z o.o. 

2003-2008 Dyrektor, Unicredit CA IB Polska S.A. 

1995-2003 Zastępca Dyrektora, CA IB Financial Advisers S.A. 

1994-1995 Manager, Creditanstalt Financial Advisers S.A. 

1993-1994 Kierownik Projektów, Creditanstalt Financial Advisers S.A. 

1992-1993 Analityk Creditanstalt Financial Advisers S.A. 

1991-1992 Specjalista, Creditanstalt Bank S.A. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Urszula Opalko nie prowadzi poza Spółką działalności, 

która miałaby dla Plasma SYSTEM S.A. istotne znaczenie. 



 

4) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Urszula Opalko w okresie ostatnich trzech lat nie była 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa 

handlowego. 

 

5) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Urszula Opalko nigdy nie została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa oszustwa, jak również nigdy nie otrzymała sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

6) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w żadnym z podmiotów, w których Pani Urszula Opalko pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji. 

 

7) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Urszula Opalko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do Plasma SYSTEM S.A. ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, 

członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej w stosunku 

do Plasma SYSTEM S.A. osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Pani Urszula Opalko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


