
- Wojciech Szabunio – 
życiorys zawodowy 

 
 
 

1. Imię i nazwisko: Wojciech Szabunio 
2. Funkcja pełniona w Spółce SESCOM S.A.: Członek Rady Nadzorczej   
3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Kwalifikacje: 
 

 Radca Prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Gdańsku (l.rp 1178 Gd).  

 
Przebieg kariery zawodowej: 

 1991-1995 DORADCA Consultants Ltd., Gdynia: 
o konsultant (1991-1993),   
o radca prawny (1993-1995); 

 Od 1994 do chwili obecnej - wykładowca w Gdańskiej Fundacji Kształcenia 
Menedżerów; 

 Od 1995 do chwili obecnej  - prowadzenie indywidualnej kancelarii radcy prawnego 
w Gdyni; 

 1998-2001 – stała współpraca z oddziałem firmy Ernst & Young w Gdańsku – 
stanowisko Senior Manager, następnie Associate;  

 2001-2004  - Wspólnik w kancelarii radców prawnych Grzechowiak, Jaś, Szabunio 
s.c. w Gdańsku. 

 Od 2009 współtwórca Kancelarii Szabunio Ziarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni 
s.c., aktualnie Szabunio – Ziarkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka 
Partnerska; 

 
4. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 
 
Pan Wojciech Szabunio nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
5. 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.  

 

 Bałtyckie Centrum Rozwoju Technologii S.A. w Gdańsku - Członek Rady Nadzorczej 
od 06.2013 r.  

 UTI Pharma Polska Sp. z o.o. w likwidacji: 
o od 02.2013 do 07.2013 - Członek Zarządu 
o od 07.2013 do 12.2013 - Likwidator; 

 Szabunio, Ziarkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. - Partner od 
02.2012; 



 Pescadero Sp. z o.o.:  
o od 02.2012 do 09.2012- Prezes Zarządu 
o od 12.2014 do 03.2015 - Prezes Zarządu; 

 Limito S.K.A. a następnie Limito S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 09.2011 do 
08.2013; 

 Horeca Experts Sp. z o.o. - wspólnik 09.2010 do  06.2013; 

 Chemical Advisory & Tax Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej 06.2014. 
 
6. 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. 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Szabunio nie został skazany za 
przestępstwo oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Szabunio  nie otrzymał  sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
 

7. 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. 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 
podmiotu, w którym Pan Wojciech Szabunio pełnił  funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. W okresie 07.2013 -12.2013 Wojciech Szabunio pełnił  
funkcję likwidatora UTI Pharma Polska Sp. z o.o. w likwidacji.  

 
8. Informacje, 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. 

 
Pan Wojciech Szabunio nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do 
działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
9. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

 
Pan Wojciech Szabunio nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

 



Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 


