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Pan Stanisław Antoni Bogacki – Prezes Zarządu  

Pan Stanisław Antoni Bogacki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w 

Poznaniu. 

W 1984 roku uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie okulistyki, a w 1988 roku tytuł doktorski.  

W 1986 roku odbył stypendium naukowe w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Północnej Karoliny w 

Stanach Zjednoczonych. W latach 1985-1989 odbył także wiele staży w wiodących klinikach 

okulistycznych w Niemczech. Zatrudniony był w Klinice Okulistycznej Akademii Medycznej w 

Poznaniu, gdzie pełnił różne funkcje: asystenta i starszego asystenta (1979-1988), kierownika 

zorganizowanej przez niego Poradni Chorób Siatkówki i Laseroskopii (1987-1990) oraz adiunkta 

(1998-1990). W latach 1992-1997 Pan Stanisław Antoni Bogacki zaangażowany był w pracę 

Wojewódzkiego Szpitala Pulmonologicznego w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Rady 

Nadzorczej. 

W 1989 roku założył razem z panią Marią Pyzio spółkę PHU Solar sp. z o.o. (obecnie spółkę zależną 

Emitenta), w której w latach 1989-1995 był członkiem Zarządu i Dyrektorem Generalnym. W latach 

1995-2011 brał udział w licznych międzynarodowych konferencjach i seminariach z dziedziny 

zarządzania i marketingu. 

Od 1995 roku Pan Stanisław Antoni Bogacki pełnił funkcję Dyrektora Generalnego spółki Solar 

Company Ltd. sp. z o.o. w Poznaniu – poprzednika prawnego Emitenta, w której następnie w okresie 

od lutego 2002 sprawował funkcję członka Zarządu, a od lipca 2001 r. był jej udziałowcem.  

Pan Stanisław Antoni Bogacki był także jednym z założycieli Emitenta i Prezesem Zarządu Emitenta 

(05.2011 – 05.2013) oraz wykonuje czynności na stanowisku Dyrektora Generalnego. 

W latach 2001-2008 Pan Stanisław Antoni Bogacki prowadził jednoosobową działalność gospodarczą 

pod firmą „Stanex”, a od maja 2008 r. jest także współwłaścicielem spółki Boart s.c., która zajmuje się 

– za pośrednictwem galerii Artykwariat – propagowaniem i sprzedażą malarstwa europejskiego i 

sztuki użytkowej XIX i początków XX wieku. 

Pan Stanisław Antoni Bogacki zasiada także w zarządach spółek zależnych Emitenta – w PHU Solar sp. 

z o.o. od kwietnia 2003 roku i w Solar Dystrybucja sp. z o.o. od sierpnia 2009 roku. 
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Pan Stanisław Antoni Bogacki posiada 75% udziałów w spółce Stanmax Co. Limited z siedzibą na 

Cyprze i jest jej Dyrektorem. 

W okresie ostatnich pięciu lat pan Stanisław Antoni Bogacki pełnił ponadto następujące funkcje: 

• Prezesa Zarządu Pasta sp. z o.o. – od sierpnia 2002 roku do chwili obecnej. 

• Dyrektora spółki cypryjskiej Stanmax Co. Ltd. – od września 2008 roku do chwili obecnej. 

Pan Stanisław Antoni Bogacki w okresie ostatnich pięciu lat był wspólnikiem następujących spółek 

prawa handlowego: 

• Stanmax Co. Ltd. – od września 2008 roku do chwili obecnej. 

• Pasta sp. z o.o. – od maja 2002 roku do chwili obecnej. 

Pan Stanisław Antoni Bogacki jest ojcem członka Rady Nadzorczej Emitenta – pana Stanisława 

Wojciecha Bogackiego. 

 

 


