
Życiorys zawodowy Tomasz Flak 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

imię i nazwisko: Tomasz Flak 

zajmowane stanowisko: Członek Zarządu 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 31 grudnia 2024 roku, przy czym mandat członka organu wygasa 

najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

2024 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Od 2014 roku do 2018 roku – Realizator pokazów naukowych w firmie Uniwersytet Rozwoju 

Sonia Myczkowska w Chorzowie, odpowiedzialny za organizowanie, projektowanie oraz 

przeprowadzanie szkoleń i warsztatów. 

Od 2015 roku do 2018 roku – Asystent na Uniwersytecie Śląskim Katowicach, 

odpowiedzialny za prowadzenie prac badawczych i dydaktycznych. 

W 2017 roku – Realizator prac badawczych dla Leon Witas sp.j. w projekcie „Opracowanie 

koncepcji surowcowej i materiałowej dla inteligentnych drzwi”, odpowiedzialny za dobór 

materiałów termoplastycznych. 

W 2017 roku – Realizator prac badawczych dla Polymertech sp. z o.o. w Chorzowie 

w projekcie „Otrzymanie polimerowych materiałów bakteriostatycznych do druku 

przestrzennego wg przedstawionych patentów”, odpowiedzialny za prowadzenie prac 

przetwórstwa wysokotemperaturowego. 

Od 2018 roku do 2020 roku – Specjalista B+R. w firmie Polimer Inno Tech sp. z o.o., 

odpowiedzialny za realizację prac badawczych w zakresie przetwórstwa tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do recyklingu. 

Od 2020 roku do teraz – Główny analityk, kierownik laboratorium w Polymertech sp. z o.o., 

odpowiedzialny za realizację prac badawczych w zakresie projektowania nowych tworzyw 

sztucznych bakteriostatycznych oraz fantomów medycznych.  

Od 2020 roku do teraz doktorant na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, Instytut Chemii. 

Współautor osiemnastu publikacji naukowych zatwierdzonych przez Polską Bibliografię 

Naukową. oraz czternastu wystąpień konferencyjnych. 

Współautor ponad  



c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pan Tomasz Flak nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

d) 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: 

Yoshi Innovation S.A.  - Członek Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2022 roku - nadal pełni 

funkcję. 

 

e) 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: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Flak 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 

obcego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat Tomasz Flak nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

f) 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 miejsce upadłość, restrukturyzacja, zarząd 

komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Flak pełnił funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 



g) 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 Flak nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani  nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) 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 Flak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 
 


