
1) Imię, nazwisko, zajmowanie stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

BŁAŻEJ WASIELEWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ EDISON S.A. 
  
 Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 
 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Wykształcenie wyższe ekonomiczne: 
• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Inwestycjami i 
Nieruchomościami – studia magisterskie 
• PWSZ w Kaliszu – Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek: Zarządzanie Biznesem  – licencjat 
• Makler Papierów Wartościowych – licencja nr 2314. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
• 2009 – 2010 Millenium Dom Maklerski S.A. w Poznaniu – Makler Papierów Wartościowych.  
• 2010 – 2011 Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A – Makler Papierów Wartościowych.  
• 2011-2016 PTI SA - Dyrektor ds. inwestycji i oceny ryzyka. 
• od 2016 roku Amida Capital Sp. z o.o. SKA – Dyrektor ds. inwestycji i controllingu finansowego. 
 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta: NIE DOTYCZY. 
 

4) 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: 
- Mr Hamburger SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie), 
- Waluciarz.pl SA - członek Rady Nadzorczej (obecnie), 
- Colomedica SA - członek Rady Nadzorczej (obecnie), 
- Molmedica SA - członek Rady Nadzorczej (obecnie), 
- Polfinance SA -  członek Rady Nadzorczej (poprzednio),  
  

5) 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. 
 

6) Informacje, 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. 
 

7) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 
NIE DOTYCZY. 
 
 
 
 

Poznań, 18.07.2018 r. 

 


