
Tomasz Łużak – Członek Rady Nadzorczej  

Pan Tomasz Łużak został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję Członka Rady Nadzorczej do końca 

obecnej kadencji, która upływa w dniu 24 czerwca 2024 r. 

Pan Tomasz Łużak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, a także magistra na kierunkach: Finanse i Bankowość oraz 

Zarządzanie i Marketing. Jest również absolwentem międzynarodowego programu CEMS MIM. 

Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące następujące stanowiska: 

Okres Spółka Stanowisko 

2017- obecnie T-Mobile Polska SA Product Owner / Główny Specjalista ds. Produktów ICT  

2013-2017 Exatel SA Kierownik ds. Usług / Kierownik ds. Rozwiązań / Kierownik ds. 
Produktu 

2010-2013 Netia SA Kierownik ds. Rozwoju Oferty / Kierownik Produktu 

2008-2010 Tele2 Polska Sp. z o.o. Młodszy Kierownik Produktu 

 

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan Tomasz Łużak nie był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w spółce prawa handlowego. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Łużak nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat nie miały 

miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan 

Tomasz Łużak pełnił funkcje członka organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Pan Tomasz Łużak nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednocześnie nie uczestniczy w żadnej spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek zarządu. Nie wykonuje również działalności, która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy 

obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Tomasza 

Łużaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).  

Ponadto Pan Tomasz Łużak nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu 

uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Pan Tomasz Łużak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


