
Piotr Flak 
 
Pan Piotr Flak posiada wykształcenie średnie techniczne (zawód technik mechanik urządzeń chłodniczych). Od 
września 1984 r. do września 1996 roku pracował w Browarach Dolnośląskich Piast we Wrocławiu na stanowisku 
samodzielnego referenta do spraw zaopatrzenia. Pan Piotr Flak jest współzałożycielem IBC Polska F&P (najpierw 
sp. z o.o. a później S.A.), a także IBC Euroserwis sp. z o.o. W obydwu spółkach pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu 
oraz wspólnika. 
 
Pan Piotr Flak nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr 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, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Flak pełnił funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego. 
 
Pan Piotr Flak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej. Nie jest także 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Pan Piotr Flak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Andrzej Plak 
 
Andrzej Plak zakończył edukację uzyskując tytuł technika mechanizacji rolnictwa. W 1993 rozpoczął prowadzenie 
działalności gospodarczej tworząc i rozwijając Wrocławskie Biuro Handlowe Sp. z o.o., a w 1995 r. współtworząc 
IBC Polska F&P Sp. z o.o. (później S.A.), a następnie IBC Euroserwis Sp. z o.o. Na przestrzeni ostatnich 20 lat pełni 
funkcję prezesa zarządu w obu spółkach grupy kapitałowej IBC oraz wspólnika.  
 
Pan Andrzej Plak nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla 
emitenta. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Plak 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 nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Plak pełnił funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego. 
 
Pan Andrzej Plak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej. Nie jest 
także członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Pan Andrzej Plak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 


