
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Pan Zbisław Lasek – członek rady nadzorczej. Termin upływu kadencji  20 sierpnia 2023. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Urodzony w 1987 r. Od 2009 r. prowadził działalność gospodarczą, od 2006 roku zasiadał w zarządach 
spółek powiązanych z nim kapitałowo. Od 2018 roku aktywny członek rad nadzorczych spółek notowanych 
na ASO NC. W 2014 został wspólnikiem i Prezes Zarządu MINUTOR Sp. z o.o. firmy, zajmującej się wysoko 
wyspecjalizowanymi usługami dla podziemnych zakładów górniczych. Od 2014 Spółka świadczyła usługi 
dla wszystkich spółek węglowych, zarówno Państwowych, prywatnych jak i dużych podmiotów 
kooperujących. 
 
Od listopada 2019 roku twórca start-up MINUTOR Energia w branży OZE, sprzedający mikro instalacje PV, 
który rozwija projekty farmowe PV, inwestuje w magazynowanie energii przez spółkę celową MINUTOR 
Cellarium, ponadto w ramach działalności rozwija współprace z samorządami.  
 
W trakcie swojej kariery zawodowej nabył szereg umiejętności w zakresie zarządzania firmą, zwłaszcza w 
sytuacjach kryzysowych, dekoniunktury w branży górniczej, prowadzenia biznesu w otoczeniu 
niestabilnych płatności spółek skarbu Państwa i radzenia sobie z dużymi projektami inwestycyjnymi. 
Przedmiotowe doświadczenie wykorzystuje dzisiaj przy kreowaniu biznesu MINUTOR Energia 
 
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 

 
P.H.U „Górnik 09” Sp. z o.o. – Członek Zarządu i wspólnik, od 04.2007 – do dziś, 
MINUTOR Sp. z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik, od 06.2014 – do dziś, 
MINUTOR Energia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik, od 06.2020 – do dziś, 
Premium Fund S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 11.2018-17.03.2020, 
TopLevelTenis.com S.A. (Compress S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, 06.2019 – do dziś, 
MD Sp. z o.o. w Mysłowicach – wspólnik, 10.2019 – do dziś, 
L-Yachts Sp. z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik, od 11.2019 – do dziś, 
EUROHIT (BOA) S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 03.2020 – do dziś, 
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (SSK SA) - Członek Rady Nadzorczej, 06.2020 – do dziś, 
AVATRIX SA (DIGITAL AVWNUE S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, 07.2020 – do dziś, 
Easy CALL S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 12.2020 – do dziś, 
AQT Water S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 12.2020 – do dziś, 
VABUN S.A. - Rady Nadzorczej, 12.2020 – 26.02.2021 
 
 
5) 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 

 
Pan Zbisław Lasek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
6) 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 
 
7) 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 

 
Pan Zbisław Lasek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

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


