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Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść: 

Zarząd ASM GROUP S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu 
bieżącego nr 14/2019 ESPI z dnia 27 czerwca 2019 roku, przekazuje do 

publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady 

Nadzorczej Pana Bartosza Wasilewskiego, powołanego przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 roku. 

 

Bartosz Wasilewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej 

(specjalizacja: finanse międzynarodowe), Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) oraz Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.  

 

Pan Bartosz Wasilewski swoje doświadczenie zawodowe na rynku 
finansowym zdobywał kolejno w firmie doradztwa compliance (Compliance 
Partners, 2011-2014), jako inspektor nadzoru compliance w domu 

maklerskim (Money Makers S.A., 2013-2014), doradca transakcyjny sell-side 

i buy-side na rynku prywatnym M&A (Rubicon Partners Corporate Finance 

S.A., 2014-2018), manager transakcyjny w obszarze finansowania 

strukturyzowanego (Bank Pekao S.A. 2018) oraz jako założyciel i CEO 
niezależnej firmy doradztwa finansowego i prawnego (Torero Solutions od 

2019 roku). 

 

W swojej praktyce zawodowej Pan Bartosz Wasilewski zajmował się m.in. 
strukturyzowaniem transakcji kredytowych, prowadzeniem projektów 
doradczych typu M&A, due diligence, controllingiem finansowym, 

projektowaniem systemów zarządzania ryzykiem, a także doradztwem 
prawnym dla firm sektora finansowego. 

 

Pan Bartosz Wasilewski posiada również licencję doradcy inwestycyjnego 

(nr 511, od 2014 roku) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 
2672, od 2011 roku). 

 

Pan Bartosz Wasilewski jest autorem książki Analiza efektywności 
inwestycyjnej OFE w latach 2004-2010 wydanej nakładem wydawnictwa 
Bezkresy Wiedzy w 2014 roku. 

 

Pan Bartosz Wasilewski oświadczył, że nie wykonuje działalności 
konkurencyjnej w stosunku do działalności ASM GROUP S.A., nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też 
członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w 

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie 
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.  
 



Ponadto, Pan Bartosz oświadczył, że posiada wiedzę i umiejętności w 
zakresie rachunkowości zgodnie z treścią art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, 

poz. 1089). 

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. 

Osoby 

reprezentujące 
Emitenta: 

Dorota Kenny – Członek Zarządu 

Łukasz Stańczak – Członek Zarządu 

 


