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Pan Roman Trębacz – członek Rady Nadzorczej, 

Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik 

dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw. Współzałożyciel 

Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i wieloletni radca Izby. W późniejszych latach pracownik, 

w tym członek zarządów, polskich banków komercyjnych oraz założyciel i udziałowiec firm z branży 

finansowej. Uczestniczył w procesie upubliczniania spółek AMS S.A. oraz Emax S.A. 

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa 

handlowego: 

 prezes zarządu w BBI Zeneris S.A., 

 prezes zarządu Prestige S.A., 

 wspólnik i członek zarządu Prestige Business Centre sp. z o.o. (dawniej: Prestige Property S.A. 

sp. k.), 

 członek zarządu BB Investment S.A., 

 członek rady nadzorczej Biogaz Zeneris Tech sp. z o.o., 

 członek rady nadzorczej Biogaz Zeneris sp. z o.o., 

 członek rady nadzorczej AMS S.A., 

 członek rady nadzorczej Emax S.A., 

 członek rady nadzorczej Adpol S.A., 

 członek rady nadzorczej Hardex S.A., 

 członek Rady Nadzorczej Global Energy S.A., 

 członek rady nadzorczej Advadis S.A. w upadłości układowej, 

 komandytariusz spółki Power Balance Polska sp. z o.o. sp. k., 

 wspólnik Mebloteka sp. z o.o., 

 wspólnik Romczyk & Partners sp. j. 

Pan Roman Trębacz obecnie pełni następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: 

 prezes zarządu Biogaz Zeneris Tech sp. z o.o.,  
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 prezes zarządu Biogazownia Bielany sp. z o.o., 

 prezes zarządu Biogaz Zeneris sp. z o.o., 

 członek zarządu oraz wspólnik Prestige Commerce sp. z o.o., 

 członek rady nadzorczej Ozen Plus sp. z o.o., 

Pan Roman Trębacz jest obecnie wspólnikiem i likwidatorem spółki Power Balance Polska sp. z o.o. w 

likwidacji. Pan Roman Trębacz pełnił funkcję likwidatora spółki Prestige Property S.A. w likwidacji w 

okresie ostatnich pięciu lat. 

Ponadto, Pan Roman Trębacz jest członkiem Rady Naukowej Centrum Transferu Innowacji 

i Technologii przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

Pan Roman Trębacz nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby dla niego istotne 

znaczenie.  

Pan Roman Trębacz oświadczył, że nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego w okresie ostatnich 5 lat.  

Pan Roman Trębacz  nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta 

oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, spółki osobowej lub członkiem organu spółki kapitałowej, 

które byłyby konkurencyjnymi osobami prawnymi w odniesieniu do Emitenta. 

Pan Roman Trębacz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 
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Pan Andrzej Tabaka – członek Rady Nadzorczej 

Lat 36; Dr Nauk Stosowanych na Uniwersytecie w Brukseli (VUB). Absolwent Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale fizyki oraz absolwent studiów MBA na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu, we współpracy z Georgia State University, Atlanta. 

Od 2010 roku, Dr Andrzej Ryszard Tabaka, jest związany z firmą BBI Zeneris S.A., funduszem 

inwestycyjnym z sektora odnawialnych energii, notowanym na warszawskiej GPW, w której zajmuje 

stanowisko Dyrektora ds. Analiz i Monitoringu. Wcześniej pełnił funkcję Menadżera Inwestycyjnego 

w spółce Garvest sp. z o.o., z Poznania, w której był odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad 

firmami internetowymi, głównie z branży e-commerce, o zasięgu międzynarodowym (m.in. Grupa 

Allegro, Grupa FixeAds, Tokobagus, Wykop.pl, Tablica.pl, iBOOD, BidOrBuy), oraz był Starszym 

Konsultantem Biznesowym w warszawskim biurze globalnej firmy doradztwa strategicznego, A.T. 

Kearney, gdzie uczestniczył we wdrażaniu strategii dla polskich i europejskich liderów takich branż jak 

energetyka, petrochemia i gaz, FMCG czy telekomunikacja. 

Pan Andrzej Tabaka w okresie ostatnich 3 lat nie pełnił i obecnie nie pełni żadnych funkcji jako 

wspólnik, członek zarządu bądź rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego. 

Pan Andrzej Tabaka w okresie ostatnich 5 lat nie był i obecnie nie pełni funkcji członka zarządzającego 

lub nadzorczego w stosunku do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny 

albo likwidację.  

Pan Andrzej Tabaka nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby dla niego istotne 

znaczenie.  

Pan Andrzej Tabaka oświadczył, że nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego w okresie ostatnich 5 lat.  

Pan Andrzej Tabaka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta 

oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, spółki osobowej lub członkiem organu spółki kapitałowej, 

które byłyby konkurencyjnymi osobami prawnymi w odniesieniu do Emitenta.  

Pan Andrzej Tabaka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 
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Pan Paweł Kuraszkiewicz – członek Rady Nadzorczej 

Lat 61. Ukończone studia na Politechnice Poznańskiej, wydział elektryczny. W roku 1984 uzyskany 

tytuł Doktora Nauk Technicznych. Na przestrzeni lat odbył szereg szkoleń i staży zagranicznych (m.in. 

Uniwersytet Techniczny Niemcy, Centrum Badań Jądrowych w Mol, Belgia i Holandia, Uniwersytet 

Techniczny, Zurychu, Studia Zarządzania w Energetyce). 

Doświadczenie zebrane podczas długoletniej pracy zawodowej w dziedzinie energetyki oraz szeroka 

wiedza zdobyta podczas pełnienia wielu funkcji zarządczych w wielu firmach energetycznych 

pozwoliły na uzyskanie znakomitej znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych.  

Pan Paweł Kuraszkiewicz jest członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady 

Energii (Word Energy Council). 

Pan Paweł Kuraszkiewicz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa 

handlowego: 

 członek zarządu i członek rady nadzorczej Biogazowe Elektrownie Rolnicze sp. z o.o. (dawniej: 

DGA Energia sp. z o.o.) 

 prezes zarządu spółki spółki Parkowa-Łazienki sp. z o.o., 

 wiceprezes zarządu i wspólnik Perma Power Lędzin sp. z o.o.,  

 członek rady nadzorczej Villa Miejska sp. z o.o. w likwidacji,  

Pan Paweł Kuraszkiewicz obecnie pełni następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: 

 członek rady nadzorczej spółki Polnet-Biogaz-energia sp. z o.o., 

 członek rady nadzorczej City Development sp. z o.o. 

 wspólnik i prokurent PWS Energia sp. z o.o. 

 wspólnik spółki Lubień Wind sp. z o.o., 

 wspólnik R-Energia sp. z o.o., 

Pan Paweł Kuraszkiewicz pełni obecnie funkcję likwidatora spółki Parkowa-Łazienki sp. z o.o. w 

likwidacji. 

Pan Paweł Kuraszkiewicz nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby dla niego istotne 

znaczenie.  
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Pan Paweł Kuraszkiewicz oświadczył, że nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego w okresie ostatnich 5 lat.  

Pan Paweł Kuraszkiewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, spółki osobowej lub członkiem organu spółki 

kapitałowej, które byłyby konkurencyjnymi osobami prawnymi w odniesieniu do Emitenta.  

Pan Paweł Kuraszkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


