
Członek Zarządu Blirt S.A. 
(1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Tomasz Wrzesiński – Członek  Zarządu, Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający ds. marketingu i sprzedaży 

Termin upływu kadencji: 18.06.2023 r.  

(2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie:  

Wyższe – lekarz weterynarii – absolwent wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i studiów 
MBA  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Kariera Zawodowa:  

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach z obszaru Life Science w Europie oraz 
Azji. Odpowiadał za rozwój biznesu farmaceutycznego firmy Merck i Merck-Serono w Polsce (1993-2005), Korei 
Południowej (2005-2007) i na Węgrzech (2007-2009). Jako Prezes i Dyrektor Zarządzający prowadził szereg 
innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych związanych z powstawaniem nowych produktów farmaceutycznych i 
systemów wspierania pacjenta włączając w to urządzenia medyczne. Były to kolejno iCARE (2010-2012) na 
Węgrzech i UK oraz w Polsce Acelis Pharma (2012-2014), Flamingo Biotech (2015-2016). 

(3) Potwierdzenie / zmiana poniższych oświadczeń: 

Pan Tomasz Wrzesiński nie wykonuje poza Spółką działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki.  

Pan Tomasz Wrzesiński nie był w okresie ostatnich pięciu lat 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, jak również w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana 
Tomasz Wrzesińskiego nie został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

W stosunku do podmiotów, w których Pan Tomasz Wrzesiński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego, w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji. 

Pan Tomasz Wrzesiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, 
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

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

(4) Funkcje pełnione w spółkach prawa handlowego 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat wszystkich spółek prawa handlowego, w których, 
w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Tomasz Wrzesiński był członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 

Spółka prawa handlowego Funkcja Czy funkcja jest nadal pełniona? 

BLIRT S.A.  Członek Zarządu, Wiceprezes Tak 

Atron – Pharma  Prezes Zarządu Tak 
 


