Wojciech Wajda
Założyciel i główny akcjonariusz WASKO S.A., były pracownik naukowo-dydaktyczny
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1988 roku założył Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu
Technicznego WASKO Sp. z o.o., które zostało przekształcone w spółkę akcyjną,
a po połączeniu z HOGA.PL S.A. pierwszym portalem internetowym na GPW, jej akcje zostały
wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2006 r.
Pan Wojciech Wajda pełnił funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. od momentu założenia
do dnia 17.05.2016 r. Posiada on również w swoim portfelu spółki nie należące do Grupy
Kapitałowej WASKO S.A., które realizują projekty z dziedziny elektroniki, informatyki,
automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz medycyny. Jest m.in. głównym
akcjonariuszem operatora telekomunikacyjnego NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz
producenta urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej ENTE Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach.
W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został
uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, do których należą m.in. Platynowy
Laur Umiejętności i Kompetencji, odznaka „Zasłużony dla nauki polskiej” oraz medalami:
„Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Wojciech Wajda aktywnie uczestniczył w szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz
rozwoju gospodarki i nauki kraju. Jest m.in. członkiem i założycielem Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych
Technologii, członkiem Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki
Śląskiej, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, czy też członkiem Rady
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz wielu innych.
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oraz przewodniczącym jej Rady od 2007 r., której celem jest ochrona gatunków zagrożonych
wyginięciem. Jest sponsorem wielu inicjatyw sportowych, charytatywnych i kulturalnych.
Pan Wojciech Wajda nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A.
podmiotu. Nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Wojciech Wajda posiada 60 859 786 akcji WASKO S.A., stanowiących 66,7 % kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywanie tyle samo głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Razem z żoną Panią Krystyną Wajdą posiada łącznie 74 086 653 akcji WASKO S.A. stanowiących
81,2 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów
na Walnym Zgromadzeniu.

