
Pan Jacek Birlet – Członek Zarządu Auxilia S.A. 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Pan Jacek Birlet, Członek Zarządu, kadencja upływa w czerwcu 2026 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie: 
1999-2004 studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierunek politologia 
2001-2004 studia licencjackie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, kierunek zarządzania i marketing 
 
Od 2004 zajmuje się zarządzaniem sprzedażą w branżach: bankowej, finansowo-księgowej oraz prawnej 
 
2004-2010 Open Finance S.A., ówczesny lider doradztwa finansowego (kredyty hipoteczne, produkty 
inwestycyjne), 
Stanowiska: Doradca Finansowy, a od 2006  Kierownik największego oddziału w Polsce, 
 
2010-2017 Tax Care S.A. w tamtym okresie największe biuro księgowe w Polsce posiadające w swojej ofercie 
szeroką gamę produktów dla małych firm (księgowość, kredyty, inwestycje, faktoring, leasing, usługi prawne) 
Stanowiska: Dyrektor Oddziału, Regionalny Kierownik Sprzedaży, a od 2014 Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny 
za: 

➔ zarządzanie 400 osobowym zespołem sprzedaży, 
➔ wdrażanie nowych produktów, 
➔ szkolenie i motywowanie pracowników, 
➔ rekrutację, 
➔ wynik finansowy Działu Sprzedaży, 

 
2017 – obecnie Auxilia S.A. Dyrektor Zarządzający Sprzedażą, a od 2018 r. również Prokurent Spółki, 

odpowiedzialny za: 

➔ zarządzanie ogólnopolską siecią sprzedaży, 

➔ wynik finansowy Działu Sprzedaży, 

➔ szkolenie, motywowanie, rekrutację, 

➔ monitorowanie konkurencji, 

➔ poszukiwanie, proponowanie i wdrażanie nowych produktów, 

➔ działania marketingowe wykorzystujące media społecznościowe, 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Jacek Birlet nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

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 

prokurent w Auxilia S.A. od 28 czerwca 2018 r. do 3 września 2021 r. 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie 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 Jacek Birletnie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Birlet pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

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 

Pan Jacek Birlet nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani 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 Jacek Birlet nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


