
Załącznik do raportu bieżącego EBI Platige Image S.A. nr 6/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.   

 

1. Informacje dotyczące Pana Tomasza Bagińskiego 

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Pan Tomasz Bagiński - Członek Rady Nadzorczej Platige Image S.A. 

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.  

Obecna kadencja Rady Nadzorczej upłynie z dniem 12 kwietnia 2027  r.  

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
Reżyser i producent. 

Współpracuje na stałe z Platige Image S.A. od 1998 r. Stworzył nagradzane na całym świecie animacje. 

KATEDRA (2002) była nominowana do Oskara w kategorii animacji krótkometrażowych, SZTUKA 

SPADANIA (2005) otrzymała nagrodę BAFTA. Filmy Tomka Bagińskiego były pokazywane na największym 

festiwalu w branży animacji komputerowej SIGGRAPH - gdzie zdobyły najważniejsze nagrody - główną i 

jury. 

 

Pan Tomasz Bagiński realizuje projekty filmowe, serialowe, reklamowe jak i projekty specjalne. Wśród nich 

znalazły się wizualizacje na potrzeby jubileuszowego koncertu Krzysztofa Pendereckiego SIEDEM BRAM 

JEROZOLIMY (2009, nominacja do Emmy Award), "Animowana historia Polski" film 3D przygotowany na 

wystawę światową EXPO 2011, film „Ambition” dla Europejskiej Agencji Kosmicznej a także głośną serię 

„Legendy Polskie” dla Allegro. 

 

Od 2018 r. pracuje jako producent kreatywny dla światowego hitu „Wiedźmin” realizowanego dla 

platformy Netflix. Od 2020 r. pracuje też jako reżyser nad projektem „Rycerze Zodiaku” na bazie 

popularnej japońskiej Mangi „Saint Seiya” . 

 

Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Działalność Tomasza Bagińskiego poza emitentem nie ma istotnego znaczenia dla emitenta. 
 
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 

Nolensum S.A., KRS 0000917874, członek rady nadzorczej od sierpnia 2021 r. do teraz. Spółka zajmuje się 

rozwijaniem IP związanych z książkami autorstwa Jacka Dukaja.  



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 
Pan Tomasz Bagiński nie jest karany za jakiekolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymał 
też sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
 
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 
Pan Tomasz Bagiński nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach. 
 
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 
Pan Tomasz Bagiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Tomasz Bagiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 


