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Pan Tomasz Grabarkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 
 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Tomasz Grabarkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 
Termin upływu kadencji – 2024  

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Tomasz Grabarkiewicz, lat 43, doktor nauk chemicznych, menadżer z ponad 10 letnim doświadczeniem 
w działalności na styku nauka-biznes. W latach 2001-2007 prowadził badania naukowe w Instytucie 
Chemii Bioorganicznej PAN i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, początkowo na 
Wydziale Chemii, gdzie obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a w późniejszym okresie na 
Wydziale Fizyki, gdzie był wykonawcą w projekcie 6 PR EU MAGMANet. Pierwsze doświadczenia 
zawodowe zdobywał w Instytucie Bioinfobank, gdzie w latach 2006-2008 uczestniczył w realizacji 
dwóch projektów 6 i 7 PR EU, SEPSDA i OXYGREEN, realizowanych przez międzynarodowe 
konsorcja naukowo-przemysłowe. Od 2007, nieprzerwanie, współwłaściciel i prezes zarządu spółki 
AdvaChemLab, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy. Od 2010 członek 
rady nadzorczej spółki SDG, a od 2011 członek rady nadzorczej funduszu kapitałowego BIB Seed 
Capital, zarządzającego portfelem spółek technologicznych, m.in. Proteon Pharmaceuticals S.A. i 
Medicalgorithmics S.A.  
Od 2015 członek zarządu Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska, inicjatywy klastrowej 
zrzeszającej spółki z branży biotechnologicznej i chemicznej z Wielkopolski. W latach 2015-2017 
zatrudniony na część etatu w Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi. W tym samym okresie 
współzałożyciel i prezes zarządu spółki Extraseed. Od 2019 członek komitetu naukowo-gospodarczego, 
ciała doradczo-opiniodawczego w projekcie „BIOG-NET - Zaawansowane biokompozyty dla 
gospodarki jutra”. 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla Emitenta 

Pan Tomasz Grabarkiewicz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

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 

AdvaChemLab Sp. z o.o. – wspólnik, prezes zarządu – od 2007 – nadal  
SDG Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej – od 2010 – nadal  
BIB Seed Capital S.A. – członek rady nadzorczej – od 2011 – nadal  

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Pan Tomasz Grabarkiewicz, w okresie ostatnich pięciu lat, nie został skazany za przestępstwa oszustwa 
oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 

Extraseed Sp. z o.o. – wspólnik, prezes zarządu/likwidator – od 2015 do 2017 (postanowienie o 
wykreśleniu z KRS z dnia 27.03.2018) – spółka została zlikwidowana jednogłośną decyzją wszystkich 
wspólników z uwagi na nieosiągnięcie zakładanych celów produkcyjnych i sprzedażowych; spółka nie 
była zadłużona; na dzień zamknięcia likwidacji, spółka dysponowała kapitałem przekraczającym 400 
tys. zł, który został podzielony pomiędzy wspólników, stosownie do wniesionych przez nich wkładów  



 
7. Informacja, 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 Tomasz Grabarkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

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

 
 
 
 
 

 


