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Kwestionariusz osobowy prezesa zarządu  
Surfland Systemy Komputerowe SA 

zgodny z  §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

Bogusław Bartoń, prezes zarządu 

Kadencja pana Bogusława Bartonia upływa w dniu 18.11.2018 roku.  

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Absolwent studium zarządzania Wrocławskiej Szkoły Zarządzania i Strategii Biznesu  

z certyfikatem menedżera "Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem", studia na 

kierunku informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent Technikum 

Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.  

Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania:  

1991-2003 REX Business Operation Systems z siedzibą we Wrocławiu; zajmował kolejno 

stanowiska od kierownika działu sprzedaży, poprzez dyrektora pionu dystrybucji, zastępcę 

dyrektora generalnego, po dyrektora zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu (od 1995 

roku)   

od 2002 prowadzi własną działalność gospodarczej pod firmą BRB Progres 

2003 - 2008 Dyrektor ds. rozwoju w Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we 

Wrocławiu 

2005 - 2008 Wiceprezes Zarządu w Surfland Systemy Komputerowe SA 

od 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Develogic SA (dawniej Surfland 

Deweloper System SA) z siedzibą we Wrocławiu 

2008 - 2012 Prezes Zarządu OneRay Investment SA z siedzibą we Wrocławiu 
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2010 - 2013 członek Rady Nadzorczej ANT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

2011 - 2013 członek Rady Nadzorczej iWave Group SA z siedzibą w Iwinach k/Wrocławia 

2012 - 2013 Wiceprezes Zarządu IPO SA  z siedzibą we Wrocławiu 

2013 - 2014 Prezes Zarządu IPO SA z siedzibą we Wrocławiu 

od 2014 Dyrektor ds. Rozwoju w Surfland Systemy Komputerowe SA 

Poza wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania Bogusław Bartoń dysponuje 

praktycznymi umiejętnościami opracowywania biznes planów, analiz finansowych oraz 

bardzo dobrą znajomością uwarunkowań funkcjonowania spółek prawa handlowego,  

w tym spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW 

w Warszawie SA. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta.  

Pan Bogusław Bartoń nie prowadzi działalności o istotnym znaczeniu dla emitenta.  

 

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. 

Nazwa spółki Funkcja Okres pełnienia funkcji 

REX Business Operation Systems Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu 1995 - 2003 

Surfland Systemy Komputerowe SA Wiceprezes Zarządu 2005 - 2008 

Develogic SA (dawniej Surfland Deweloper 
System SA)  

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

2007 - nadal 

OneRay Investment SA Prezes Zarządu 2009 - 2012 

ANT Sp. z o.o.  Członek Rady Nadzorczej 2010 - 2013 

iWave Group SA  Członek Rady Nadzorczej 2011 - 2013 

IPO SA Wiceprezes/ Prezes Zarządu 2012 - 2014 
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5. Informacja 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. 

 

Wobec pana Bogusława Bartonia nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy 

których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto pan Bogusław Bartoń nie 

otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat 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. 

 

Nie dotyczy 

 

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. 

 
Bogusława Bartoń nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

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.  

 

Pan Bogusław Bartoń nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Wrocław, 18 listopada 2015 roku  


