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ŻYCIORYS CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI – ROBERTA BRZOZOWSKIEGO 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
ROBERT BRZOZOWSKI,  Członek Zarządu, powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej UNIMOT GAZ 
S.A. z siedzibą w Zawadzkiem dnia 25 sierpnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 
2014 r. Członek 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: 
 
Uniwersytet Gdański (studia magisterskie)                                                                                      1995-1999 
Wydział Prawa i Administracji                                                           

 
 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Kapitanat Portu Gdynia                                                                                                                        1995-1998          
Bosman Portu 

Aramis Shipping Agency Sp. z o.o.                                                                                                     1998-2000 
Kierownik działu agencyjnego 

ORLEN Morena Sp. z o.o.                                                                                                                     2000-2003 
Regionalny Operator Rynku PKN Orlen SA, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu                                                                                         

Mazeikiu Nafta Trading House Sp. z o.o.                                                                                          2003-2004 
Menadżer regionu 

Grupa LOTOS SA – LOTOS Marine                                                                                                      2004-2005 
Dyrektor Handlowy 

Petrocargo / OW Bunker Sp. z o.o. Szczecin                                                                                    2005-2008 
Dyrektor Handlowy 

OW Supply & Trading A/S (OW Bunker), Denmark                                                                        2005-2008 
International Cargo Trader 

U.C. Energy LTD                                                                                                                                    2009-nadal 
Dyrektor 
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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.  
 
U.C. Energy LTD, dyrektor (odpowiednik organu zarządzającego), 2009-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. 

 

 


