Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.
Komunikat prasowy

Dwóch nowych członków Zarządu Polenergii
Rada Nadzorcza Polenergii S.A. („Polenergia”) największej polskiej, prywatnej,
pionowo zintegrowanej grupy energetycznej powołała w dniu 8 sierpnia 2018 roku
dwóch nowych członków Zarządu: Roberta Macieja Nowaka oraz Jacka Suchenka.
Robert Maciej Nowak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz podyplomowe studia z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w bankowości oraz w organach statutowych spółek
prawa handlowego. Zarządzał oddziałami banków zagranicznych (Bank Austria Creditanstalt i Credit
Lyonnais) w Poznaniu oraz był dyrektorem departamentu bankowości korporacyjnej w centrali Credit
Lyonnais Bank Polska SA w Warszawie. Przez ostatnie lata związany z Autostradą Wielkopolską.
Był wiceprezesem ds finansowych w spółkach AWSA I i AWSA II. Od 2012 do 2018 roku był
Prezesem Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska II SA.
Jacek Suchenek ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Sieci i Systemy
Elektroenergetyczne. Ekspert w zakresie zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych. Od 1999
roku związany ze Ster-Projektem (obecnie część Asseco) jako Project Manager odpowiedzialny za
sprzedaż i realizację rozwiązań infrastruktury Data Center. W 2005 roku objął stanowisko dyrektora
handlowego w dziale nowych technologii Qumak SA, a następnie dyrektora pionu technologii
inteligentnego budynku. W 2013 roku został wiceprezesem Qumak SA odpowiedzialnym za pion
realizacji. Od 2017 do 2018 roku był Prezesem Zarządu EXPO Factor Sp. z o.o.
Nowo powołani członkowie Zarządu, złożyli oświadczenia, stwierdzające, że:
•

nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która to działalność byłaby
konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki;

•

nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członkowie jej organu;

•

nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym;

****
Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających
w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych oraz konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią
elektryczną. Więcej informacji: www.polenergia.pl
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