
Pan Paweł Nowak– Członek Rady Nadzorczej Apanet S.A.

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

Paweł Nowak, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem 29 czerwca 2020 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Paweł  Nowak  zawodowo  związany  jest  od  wielu  lat  z  sektorem  energetycznym.  Jest  radcą  prawnym  i
partnerem w kancelarii  Peter  Nielsen & Partners Law Office  sp.  k.  Jest  specjalistą w sprawach z  zakresu
energii,  środowiska  oraz  prawa  korporacyjnego.  Doradza  klientom  z  różnych  sektorów  energetyki
rozproszonej, w tym energetyce wiatrowej, słonecznej oraz w sektorze biogazu rolniczego i wysypiskowego.
Doradza  też  innowacyjnym  firmom,  w  tym  z  sektora  energetycznego  i  elektromobilności.  Ma  szerokie
doświadczenie w zakresie doradztwa inwestorom skandynawskim.
W spółce WindSpace sp. z o.o. współpracował przy rozwoju, finansowaniu i budowie projektów w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słonecznej.
Ponadto Paweł Nowak aktywnie uczestniczy w działalności społecznej dotyczącej polskiego rynku OZE. Jest
członkiem Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia
Małej Energetyki Wiatrowej. Jest aktywnym uczestnikiem wielu procesów legislacyjnych i  działań na rzecz
wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi energetyki rozproszonej w Polsce.
Paweł  Nowak  wielokrotnie  dzielił  się  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem  występując  na  seminariach  i
konferencjach w kraju i zagranicą.
Paweł Nowak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mówi biegle po
angielsku i komunikatywnie po niemiecku.

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

Pan  Paweł  Nowak  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

Peter Nielsen & Partners Law Office sp.k. KRS: 0000006974 – jako wspólnik (nadal)
WindSpace sp. z o.o. KRS: 0000287461 – jako członek zarządu (nadal)
System M S.A. KRS: 0000471714 - jako członek rady nadzorczej (nadal)
System F S.A. KRS: KRS: 0000451812 - jako członek rady nadzorczej (nadal)
Nordic Concept 6 sp. z o.o. KRS: 0000667809 – jako członek zarządu.
LF Services sp. z o.o. KRS: 0000643523 – jako członek zarządu.
Delpro Poland sp. z o.o. KRS: 0000628232 – jako członek zarządu.
Insero Polska sp. z o.o. KRS: 0000650776 – jako członek zarządu.
Nagie z Natury sp.z o.o. KRS: 0000626888 – jako członek zarządu.
Polesport sp. z o.o. KRS: 0000607520 – jako członek zarządu.
Scandinavian Coach Service sp. z o.o. KRS: 0000638756 – jako członek zarządu.
Sensetek sp. z o.o. KRS: 0000653003 – jako członek zarządu.
Skare Poland sp. z o.o. KRS: 0000645553 – jako członek zarządu.
Skare Poland Leasing sp. z o.o. KRS: 0000645541 – jako członek zarządu.
WS Piastowo sp. z o.o. KRS: 0000601855 – jako członek zarządu.
WS VII sp. z o.o. KRS: 0000559735  – jako członek zarządu.



WS VII sp. z o.o. sp. k. KRS: 0000561726  – jako wspólnik.
WS VIII sp. z o.o. KRS: 0000636635  – jako członek zarządu.

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

W  okresie  ostatnich  pięciu  lat  Pan  Paweł  Nowak  nie  został  skazany  za  przestępstwa  oszustwa  oraz  nie
orzeczono 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

W  okresie  od 2014-01-28 do 2015-10-14  pan  Paweł  Nowak  pełnił  funkcję  likwidatora  w  spółce
Development 2009 sp. z o.o. w likwidacji (wcześniej pod firmą: Bong Polska sp. z o.o.), w której nie pełnił
jednak przed otwarciem likwidacji żadnej funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

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  Paweł Nowak  nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta
oraz  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  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 Paweł Nowak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


