
Życiorys zawodowy osób powołanych do Rady Nadzorczej BLACK PEARL S.A. 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 16 
LIPCA 2020 r. 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Marek Majcher 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja upływa z dniem 16 lipca 2023r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

2006-2008 Rosyjski chemiczny - Technologiczny 
Uniwersytet imienia D.J Mendelejewa 
Instytut Jodo-Brom 
● Badania naukowe na określenie wpływu dozowania 
katalizatorow rodnikowych, a zwłaszcza warunki teleportacji stanow 
kubiotowych (elektrony wodoru) w obrębie aktywacji grup 
hydroksylowych. 
● Praca zbiorowa utlenienia wody, w stanach podkrytycznych i 
krytycznym z wydzieleniem grup hydroksylowych, w obecności 
helatow i halogenkow. 

Instytut Energetyki Cieplnej w Kijowie 
2009 
● Badania laboratoryjne nad możliwością zastosowania hydro 
utleniania w piecach i reaktorach termicznych bez dostępu tlenu 
pochodzącego z powietrza atmosferycznego. 

2010-2012 Instytut Techniczny w Warszawie 
Akademia Morska w Szczecinie 
Instytut Lotnictwa w Warszawie 

DOŚWIADCZENIE 
● Wdrożenia katalizatora ReduxCo w przemysł energetyczny 
(elektrownie zasilane węglem brunatnym, węglem kamiennym, 
gazem ziemnym i mazutem na terenie Europy). Badania zakończone 
wdrożeniem w energetykę zawodową. 
● Badania procesow spalania w komorach zamkniętych silnikow 
spalinowych. 
● Wdrożenie instalacji pirolitycznych w procesach utylizacji 
odpadow przemysłowych i komunalnych. 
● Prace badawcze nad wdrożeniem procesow utleniania 
hydrodynamicznego w zamkniętych komorach piecow pirolitycznych. 
● Badania naukowe wraz z wdrożeniem do produkcji suszarni z 
napędem sonicznym. 
● Prace badawcze nad modyfikacją nowej generacji 
kawitacyjnych pomp ciepła. – badania w trakcie. 
● Prace badawcze nad chemicznymi sposobami oczyszczania 
wod przemysłowych z uwzględnieniem aspektu zmniejszenia 
ładunkow pokarmowych w wodach zlewni Morza Bałtyckiego. – 
badania w trakcie. 
● Badania zakończone wdrożeniem katalizatora ReduxCo do 



paliw żeglugowych i samochodowych. 
 

PATENTY I NAGRODY 
 
 

Modyfikator Procesów Spalania ReduxCo Suszarnia 
sonochemiczna Piec pirolityczny nisko i wysoko 
temperaturowy 
NAGRODY: 
Innova w Brukseli 2009 GreenEvo 2011 Dyplom 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010 

PATENTY I NAGRODY 
 
 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 „Nie dotyczy” 

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: 

nie dotyczy 

5. Informacja 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'' 

6. 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” 

7. Informacja, 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'' 

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Rejestrze Sądowym: 



,,Nie dotyczy'' 

 

 


