
Formularz osobowy Prezesa Zarządu Remigiusza Brzezińskiego  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Remigiusz Brzeziński  - Prezes Zarządu , kadencja do 2021 

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, a mandat członków Zarządu wygasa z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny 

rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Pan Remigiusz Brzeziński z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 roku prowadzi działalność gospodarczą. Związany z usługami 

windykacyjnymi, prawnymi i usługami informacji gospodarczych od początku swojej kariery 

zawodowej. Założyciel Grupy Kapitałowej WEC, w tym Emitenta, w którym sprawuje funkcję Prezesa 

Zarządu od 2011 roku. Jako praktyk biznesu zdobył doświadczenie z obszaru sprzedaży, windykacji, 

zarządzania, franszyzy oraz informacji gospodarczej. Pan Remigiusz Brzeziński posiada popartą 

wieloletnią praktyką biznesową wiedzę z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania obrotu 

gospodarczego w Polsce. Jego doświadczenie w regulacjach prawnych dotyczących działania Biur 

Informacji Gospodarczej oraz orzecznictwa sądowego w zakresie odzyskiwania należności jest 

ogromnym atutem w zarządzaniu wierzytelnościami. 

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

istotne znaczenie dla emitenta,  

Pan Remigiusz Brzeziński  nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta  (poza spółkami zależnymi Emitenta). 

d) 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,  

Pan Remigiusz Brzeziński  w okresie trzech ostatnich lat był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

-  Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji WEC Sp. z o.o. (spółka uległa likwidacji) – 

prezes zarządu, 

-  SME Solutions Sp. z o.o. – prokurent (pozostaje nim obecnie) 

- E-wierzyciel.pl Sp.z o.o. – prezes zarządu (pozostaje nim obecnie) oraz udziałowiec (do 

czerwca 2014r.)  

 

e) 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 



f) 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,  

Pan Remigiusz Brzeziński  w okresie ostatnich pięciu lat pełnił funkcję członka organu zarządzającego 

w podmiocie, który znalazł się w likwidacji. Pan Remigiusz Brzeziński pełnił funkcję prezesa zarządu w 

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji WEC Sp. z o.o., w której to spółce nadzwyczajne 

zgromadzenie wspólników w dniu 21 czerwca 2012 r. podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania 

spółki i wyznaczenia likwidatora. Postanowienie sądu o likwidacji tej spółki miało miejsce w dniu 28 

czerwca 2014 r.  

 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 22 spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej,  

Pan Remigiusz Brzeziński  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

nie figuruje 


