
FORMULARZ OSOBOWY 

dla członka Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe SA 

 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Dariusz Ilski 

powołany  - 09.11.2017r. 

upływ kadencji - 28.06.2019r. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Wykształcenie wyższe: 
Absolwent  Wyższej Szkoly Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.  
Dyplom MBA na University of North West w Nowym Yorku.  

Odbył liczne kursy specjalistyczne w tym m.in. w takich instytucjach jak: LIMRA International, Menlo 
College (San Francisco, CA), Anthony Robbins Company, Tracy College International Polska czy Instytut 
Rozwoju Biznesu. Jest członkiem polskiego oddziału stowarzyszenia Junior Chamber International. 

Konsultant międzynarodowych podmiotów w zakresie wejścia na rynek polski z produktami 
finansowymi (np. Quadriga obecnie Superfund, Dresdner Bank, ECG Austria). 

Współtworzył, a następnie z sukcesem sprzedał największą firmę pośrednictwa ubezpieczeniowego w 
Polsce ( przedstawicielstwo CU Polska SA, dziś AVIVA).   

Obecnie jest Prezesem Zarządu własnej firmy o profilu doradczo-inwestycyjnym: Ilski Investment sp. 
z o.o., która uczestniczy w takich przedsięwzięciach jak:  AerFinance SE, Sprint Air SA, Inwestycje.pl SA, 
Time Asset Management SA, Auto Spa SA. 

Posiada także duże doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Poprzez swoją firmę 
Delta Property sp.k. zarządza  obiektami apartamentowymi  ulokowanymi na obszarze całego kraju.  

Inwestor, przedsiębiorca, ekspert w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (wielokrotny prelegent i 
wykładowca m.in. w WSB-NLU w Nowym Sączu, Instytut Copernicus) 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Nie dotyczy 

 

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: 

 

2005 – obecnie  Prezes Zarządu Auto-Spa SA 



2002 – obecnie   Prezes Zarządu Ilski Investment sp. z o.o. 

1999 – obecnie  Wiceprezes Zarządu Delta Property sp. z o.o. sp.k. 

2010 – 2014   Członek Rady Nadzorczej Inwestycje.pl SA 

 

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: 

 

Nie dotyczy 

 

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: 

 

Nie dotyczy 

 

g) Informację, czy dana osoba prowadzi działalności, 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: 

 

Nie dotyczy 

 

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 dotyczy 


