
Kwestionariusz osoby  

W związku z pełnieniem funkcji w organach nadzorczych  

Spółki Edison SA (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem) 

 

Skierowany do: członków organów nadzorujących Spółki w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 

1 do Regulaminu ASO. 

Wyszczególnienie Dane osobowe 

Imię i nazwisko Tomasz Kuciel 

Zajmowane stanowisko (pełniona 
funkcja) w ramach emitenta 

Prezes Zarządu 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego 

Wykształcenie: Absolwent Ekonomii w Śląskiej 
Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach oraz 
podyplomowych studiów „Foresight – zarządzanie przyszłością” 
w Collegium Civitas. 
 
Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Edison SA 
– pierwszego operatora elektronicznej wymiany danych w 
Polsce. Zmiany, które wprowadził w Spółce – głównie w zakresie 
polityki sprzedaży i marketingu - wprowadziły Edisona na ścieżkę 
dynamicznego wzrostu.  
 
W latach 2005-2012 był Dyrektorem Departamentu Zarządzania 
Siecią Sprzedaży w Orange i TP w Pionie Klientów Kluczowych 
Grupy TP. Tam odpowiadał za wsparcie dla sprzedaży i marketing 
operacyjny (Sales Operations) w pionie obsługującym 500 
największych korporacji i instytucji publicznych w Polsce. W tym 
okresie prowadził także wiele projektów – m.in. przeprowadził 
połączenie struktur sprzedaży TP i Orange w sektorze 
kluczowych klientów.  
Jako Dyrektor Marketingu w Telekomunikacji Polskiej w Pionie 
Multimediów w latach 2001-2004 odpowiadał za wprowadzenie 
na rynek usługi Neostrada i przygotowanie wdrożenia usług 
telewizji i wideo na platformie IP.  
 
W latach 1996-2000 pracował dla Internet Technologies Polska 
– pierwszego prywatnego dostawcy Internetu w Polsce, gdzie 
początkowo tworzył i zarządzał śląskim oddziałem spółki, a 
następnie był Dyrektorem Marketingu. 

Należy wskazać działalność 
wykonywaną osobę poza 
emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 

BRAK 

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 wraz ze 
wskazaniem okresu pełnienia funkcji 

Nie dotyczy 



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 
 

Należy wskazać czy w okresie 
ostatnich 5 lat otrzymano sądowy 
zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

Nie dotyczy 

Należy wskazać 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 

Należy podać 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 

Należy podać 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 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 883.  

 

 


