Życiorys zawodowy – Prezes Zarządu
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
imię i nazwisko:

Marcin Sprawka

zajmowane stanowisko:

Prezes Zarządu

inne funkcje pełnione
w ramach Emitenta:

Acrebit S.A.

termin upływu kadencji:

2 stycznia 2025 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Od 2015 roku do 2017 roku - Broker technologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
odpowiedziany

za

transfer

i

komercjalizację

technologii

Uczelni.

Od 2016 roku Prezes Zarządu spółki Polymertech sp. z o.o. – spółka celowa, oparta na trzech
opatentowanych

technologiach

w

zakresie

kompozytów

bakteriostatycznych,

Od 2013 do 2015 – Menadżer projektu „Firma bliska środowisku” – nadzorowanie procesu
wrażania innowacyjnych technologii w zakresie

ochrony

środowiska i ekologii,

Od 2012 do teraz– Prezes Zarządu spółki Yoshi SA – spółki zajmującej się transferem
technologii i komercjalizacją. Mającą w portfelu 4 spółki technologiczne.
Ukończone studia magisterskie na Wydziela Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Katedra Fizyki Doświadczalnej.
Ukończone studia doktoranckie na Wydziela Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Katedra Prawa Gospodarczego.
Ukończone studia podyplomowe w Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Certyfikat Prince2 w zakresie zarządzani projektami.
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Marcin Sprawka prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta – jestem
Prezesem Zarządu Polymertech sp. z o.o. w której to Yoshi SA ma pakiet większościowy.

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
Pan Marcin Sprawka w chwili obecnej jest członkiem Zarządu w spółkach:
Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – Prezes Zarządu,
Hyperbary sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – Członek Zarządu,
Brainstem sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – Członek Zarządu,
Stabilobaby sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Zarządu.
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:
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Sprawka 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 Pan Marcin Sprawka nie otrzymał sądowego zakaz działania
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
za przestępstwo oszustwa.
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.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub
likwidacja podmiotu, w którym Pan Marcin Sprawka pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.
7. 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 Marcin Sprawka nie prowadzi działalności konkurencyjnej 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.
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym
Pan Marcin Sprawka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

