
Życiorys zawodowy: 

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

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

 

Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, 

kadencja upływa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020 pełnienia 

funkcji. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Wykształcenie wyższe, prawnik 

Ukończył studia prawnicze z oceną bardzo dobrą, absolwent Studiów 

Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo Karne Skarbowe i 

Gospodarcze" z oceną bardzo dobrą, posiada także absolutorium ze Stosunków 

Międzynarodowych również ocena bardzo dobra. Jest Sędzią społecznym w VI 

Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi 

Południe. Pan Tomasz Bujak zajmuje się zagadnieniami prawno– ekonomicznymi 

związanymi z procesami inwestycyjnymi, prawem rynków kapitałowych, 

handlowym, gospodarczym, oraz zagadnieniami corporate governance, CSR oraz 

raportowania wg standardu GRI. Wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach 

handlowych, procesach  inwestycyjnych: due dilligence oraz M & A, a swoje 

doświadczenie zbierał podczas wieloletniego pobytu w USA i Kanadzie gdzie 

pracował dla spółek z amerykańskiej listy Fortune 500. Pełnomocnik 

akcjonariuszy na ponad stu kilkudziesięciu Walnych Zgromadzeniach w tym 

Spółek z WIG 20 , 40 , 80. Często również prowadzi Walne Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń i seminarium z zakresu prawa, 

ekonomii, rynku kapitałowego oaz  komunikacji w biznesie, wielokrotnie jako 

panelista i prelegent. Ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego i Rynków 

Kapitałowych. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Grupy roboczej ds. zmian 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Twórca cyklicznych konferencji ”CSR na GPW”, 

oraz innych cyklicznych konferencji dotyczących prawa i rynku kapitałowego, 

inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji Corporate Governance.  Prowadził 

własną działalność jako doradca prawno- gospodarczy (komunikacja 

korporacyjna) w założonej w 1996 r w Nowym Jorku i Toronto firmie 

Intropol.com. Członek Rad nadzorczych w tym komitetu audytu, w przeszłości 

członek rad nadzorczych, prokurent innych spółek kapitałowych. Wielokrotnie 

uczestniczył w pracach komisji i podkomisji sejmowych ds. energetyki , 

sprawiedliwości , komisji „Przyjazne Państwo” oraz prezentacje na konferencjach 

w Senacie RP . W latach 2007-2011 przewodniczący Oddziału Mazowieckiego 

Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. W latach 2011-2012 wykładowca 

akademicki -Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od października 2011 do 

marca 2014 był doradcą Zarządu ds. korporacyjnych i prawnych oraz 

prokurentem samoistnym w Solar – Energy S.A. Od lutego 2014 roku rozpoczął 

współpracę z G-Energy S.A. 



 

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

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,  

Nie dotyczy 

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,  

Starhedge S.A. członek Zarządu, Starhedge Capital sp. z o.o. Prezes Zarządu; Starhedge 

Development sp. z o.o. Prezes Zarządu; SDPLegal sp. z o.o Prezes Zarządu. Solar –Energy 

S.A. członek Rady Nadzorczej kadencja trwa; Investus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

– Przewodniczący Ray Nadzorczej kadencja trwa,; Surtex sp. z o.o członek Rady 

Nadzorczej kadencja trwa Drewex S.A. członek Rady Nadzorczej kadencja trwa.  

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 9 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, 

Nie była skazana 

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,  

Nie dotyczy 

g) informację, 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 prowadzi działalności konkurencyjnej 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Rejestrze Sądowym; 

Nie figuruje 

Podstawa Prawna: § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect”. 


