
BOGUSŁAW SATŁAWA 

Bogusław Satława jest absolwentem Politechniki Kijowskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Ukończył 

Studia Podyplomowe Ekonomika i Zarządzanie Menedżerskie na Politechnice Częstochowskiej oraz 

Akademię Zarządzania Strategicznego realizowaną przez Francuski Instytut Gospodarczy Polska. 

Bogusław Satława od 2013r. do chwili obecnej jest Członkiem Zarządu UNIMOT Express Sp. z o.o. oraz 

Członkiem Zarządu UNIMOT Truck Sp. z o.o. Od lipca 2013r. do sierpnia 2014r. Bogusław Satława 

zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Unimot S.A. W Grupie UNIMOT odpowiadał m.in. za wdrażanie 

koncepcji rozwoju spółki, kreowanie polityki sprzedażowej, cenowej i marketingowej, analizy i 

monitorowanie danych rynkowych dotyczących konkurencji, koordynowanie pracy podległych działów, 

planowanie i nadzór nad realizacją budżetów podległych działów.  

 W latach 2013- 2015 był Prezesem Zarządu, a w kolejnych latach 2016-2018 członkiem Zarządu, 

Dyrektorem Handlowym w PZL Sędziszów S.A. firmy, która jest wiodącym producentem filtrów w 

Polsce.  

Bogusław Satława działa m.in. w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

CZŁONKA RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A. 

Ja, niżej podpisany BOGUSŁAW SATŁAWA, członek Rady Nadzorczej Unimot S.A., w związku z 

głosowaniem w dniu 20 maja 2021 roku uchwał Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. w sprawie 

powołania członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. na kolejną kadencję, oświadczam, że wyrażam 

zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Unimot S.A. na kolejną kadencję i w związku z 

powyższym ponawiam poniższe oświadczenie. 

Oświadczam, że:  

• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

• znany jest mi przedmiot działania spółki Unimot S.A. i oświadczam, że nie prowadzę działalności 

konkurencyjnej wobec w/w spółki, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczę we 

władzach innego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec ww. spółki, 

• nie  figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, 

• nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 587, art. 590 

i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami); nie toczą się 

przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 

przepisami prawa,  

• nie został orzeczony wobec mnie zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania 

określonego zawodu, 

• nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w 

prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:  

• z art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 

z późn. zmianami); 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1393, z późn. zm.); 

• ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

229 z późn. zm.). 

 



W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie 

Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z 

uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Potwierdzam, że moje dane dotyczące adresu zamieszkania i inne 

dane teleadresowe, przekazane spółce Unimot S.A., nie uległy zmianie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, 

w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez Spółkę, w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej. 
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    Bogusław Satława 


