
Ya-Lu Lin –  Cz ł o nek Rady  Nadzorcze j  
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 

dana osoba została powołana, 

 

Ya-Lu Lin – Członek Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa po odbyciu Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Ya-Lu Lin ukończył Imperial College w Londynie. Zdobywanie doświadczenia zawodowego   z zakresu sprzedaży i marketingu 

rozpoczął w USA oraz Kanadzie. Jego pierwszym sukcesem było wprowadzenie produktów do dużych sklepów detalicznych, 

takich jak Staples oraz  Best Buy w ciągu pierwszych 3 miesięcy pracy. Po pięciu latach aktywności zawodowej     w Ameryce 

Północnej, postanowił przenieść się do Azji by zająć się zarządzaniem i rozwojem produktów, wykorzystując swoją wiedzę w 

tzw. "oferowaniu właściwych produktów". W 2017 r. przyjechał do Polski i objął stanowisko Dyrektora ds. Zakupów w spółce 

Vakomtek S.A. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta,  

 

Brak 

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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, 

 

2002 r. – 2012 r.  Vako Sp. z o.o – Prezes Zarządu Spółki, Wspólnik 

1990 r. – nadal  Handsfull Technology Corp. – Członek Zarządu; Wspólnik 

2012 r. – 2017 r  Vakomtek S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

e) 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, 

 

Brak 

 

f) 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, 

 

Brak 

 

g) 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, 

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.   

 

h)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 

Nie figuruje. 
 
 


