
Życiorys Członka Rady Nadzorczej INFOSCAN S.A. 

    

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana    

    

Wojciech Uchman – Członek Rady Nadzorczej. Termin upływu kadencji: Z dniem zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 

   

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego    

    

Doświadczenie zawodowe: 

Grupa Modne Zakupy (intymna.pl, primodo.com) (10.2020 – obecnie) - Współinwestor, Członek 

Rady Nadzorczej, CFO, Wiceprezes, Członek Zarządu  

RentPlanet (4.2021 – obecnie) - Współinwestor, Członek Rady Nadzorczej 

Virgin Mobile, Polska & CEE (12.2015 – 9.2020) - CFO, Wiceprezes, Członek Zarządu  

RS TV (Grupa EmiTel) (5.2014 – 8.2015) - Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży  

EmiTel (2.2012 – 11.2015) - Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, Dyrektor Biura Sprzedaży 

Infrastruktury i Usług Telekomunikacyjnych  

Orange Polska (7.2000-7.2011) - Starszy Specjalista w Dziale Planowania Finansowego, 

Kierownik Działu Kontrolingu Operacyjnego, Dyrektor Biura Kontrolingu Marketingu i 

Planowania, Dyrektor Biura Kontrolingu Operacyjnego, Dyrektor Departamentu Kontrolingu 

Rynku B2C, Dyrektor Departamentu Kontrolingu Marketingu, Kontentu i Strategii  

Maersk Polska (1998 – 2000) - Kontroler finansowy  

BEL Leasing (1997 – 1998) - Młodszy Analityk Finansowy  

Kwalifikacje:  

Wojciech Uchman jest bardzo doświadczonym menedżerem, obecnie pełni funkcję wiceprezesa 

ds. finansowych w spółce Grupa Modne Zakupy, gdzie jest również jednym z inwestorów.  

Wojciech jest również współinwestorem i członkiem rady nadzorczej spółki RentPlanet. 



Wcześniej zajmował stanowiska dyrektora finansowego w Virgin Mobile Polska i Virgin Mobile 

CEE. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze telekomunikacji, a także w 

operacjach związanych z infrastrukturą nadawczą i wieżową. 

Przez 11 lat swojej kariery w Orange Polska odpowiadał nie tylko za obszar kontrolingu 

operacyjnego, ale także kierował komitetem cenowym. 

Pracując w firmie EmiTel, operatorze infrastruktury nadawczej i wieżowej, zaczynał od 

stanowiska Dyrektora Rozwoju Biznesu, a następnie Dyrektora Sprzedaży. 

Dorobek zawodowy Wojciecha potwierdza jego wyjątkowe umiejętności łączenia tradycyjnej 

roli dyrektora finansowego z głębokim zrozumieniem potrzeb biznesowych. 

Wojciech jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł 

magistra. 

  

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 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     

    

nie dotyczy 

 

e) 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:  

nie dotyczy 

    

f) 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     

nie dotyczy 



g) informację, 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     

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 figuruje 


