
Życiorys zawodowy 
 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko: Tomasz Bujak 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:  
termin upływu kadencji: 12.11.2022 r. 
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Wykształcenie: 
Magister prawa, absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo 
Karne Skarbowe i Gospodarcze”, absolwent Stosunków Międzynarodowych (absolutorium). 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Wykonuje funkcje nadzorcze i zarządcze w spółkach kapitałowych notowanych na GPW, 
pracował dla spółek amerykańskich z listy Fortune 500, pełnomocnik akcjonariuszy na ponad 
stu Walnych Zgromadzeniach w tym spółek z WIG 20,40,80. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń, 
konferencji i seminarium z zakresu prawa, ekonomii, rynku kapitałowego oraz komunikacji w 
biznesie, wielokrotnie jako panelista lub prelegent. Twórca cyklicznych konferencji „CSR na 
GPW” oraz współorganizator innych cyklicznych konferencji dotyczących prawa rynku 
kapitałowego, inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji Corporate Goverance.  
Posiada doświadczenie w pracach komisji i podkomisji sejmowych ds. energetyki, 
sprawiedliwości, komisji „Przyjazne Państwo” oraz komisji senackich. Uczestnik w cyklu 
konsultacji społecznych dotyczących ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jest sędzią 
społecznym w VI Wydziale Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-
Pragi Południe. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych, 
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W latach 2007-2011 (dwie 
kadencje) Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych. Od marca 2011 roku Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych. W latach 
2011-2012 wykładowca akademicki – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.  
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Tomasz Bujak nie prowadzi działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla 
Emitenta. 
 
4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 

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, 

 
Rada Nadzorcza 
Work Service S.A. – Przewodniczący Komitetu Audytu - Nadal pełni funkcję; 
Solar -Energy S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej - Nadal pełni funkcję; 
Investus Capital S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Nadal pełni funkcję; 
Krezus S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Nadal pełni funkcję; 
Surtex sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – Nadal pełni funkcję; 
Drewex S.A. – Członek Rady Nadzorczej – Nadal pełni funkcję. 
 
Zarząd 



KG Efekt S.A. – Wiceprezes Zarządu - Nadal pełni funkcję; 
G-Energy S.A. – Wiceprezes Zarządu – Nadal pełni funkcję; 
Starhedge S.A. – Członek Zarządu – Nadal pełni funkcję; 
Starhedge Development sp. z o.o. – Prezes Zarządu – Nadal pełni funkcję; 
Starhedge Capital sp. z o.o. – Prezes Zarządu – Nadal pełni funkcję; 
Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami sp. z o.o. - Prezes Zarządu – Nadal 
pełni funkcję; 
Fabryka Ossera sp. z o.o. - Prezes Zarządu – Nadal pełni funkcję; 
 
5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 
Pan Tomasz Bujak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego 
oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 
 
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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, 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny  lub  likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Tomasz Bujak pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 
7. 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, 

 
Pan Tomasz Bujak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Onico S.A z siedzibą 
w Warszawie (dalej jako: Spółka)., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki 
kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 
 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym; 

 
Pan Tomasz Bujak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 


