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FORMULARZ CZŁONKA ZARZĄDU 
 

Imię i Nazwisko Dominik Brach 
Zajmowane 
stanowisko / 
pełniona funkcja 

Wiceprezes Zarządu 

Kadencja Od 11 grudnia 2020 roku do 10 grudnia 2023 roku 
Kwalifikacje i 
doświadczenie 
zawodowe 
(opisowo) 

Wiceprezes zarządu ds. finansowych, współwłaściciel – absolwent i 
wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
doktor nauk ekonomicznych, specjalista zarzadzania finansami i 
zarzadzania ryzykiem, gospodarki nieruchomościami (praca 
doktorska: „Ubezpieczeniowe instrumenty pochodne”). Prowadził 
badania z zakresu nauki o finansach jako pracownik Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. W DB Energy uczestniczył w pracach 
B+R, w zakresie dotyczącym analizy finansowania inwestycji 
energooszczędnych w przemyśle oraz z zakresu zarządzania 
nieruchomościami przemysłowymi. W DB Energy SA od początku 
zajmuje się zarządzaniem przedsiębiorstwem i realizowanymi 
projektami badawczymi. 
Pan Dominik Brach jest także Członkiem Rady Wykonawczej 
Związku Pracodawców Polska Miedź. Reprezentował Związek 
Pracodawców Polska Miedź w Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego. 

Doświadczenie 
zawodowe 
(wskazanie spółek, 
w których co 
najmniej w ostatnich 
3 latach pełniona 
była funkcja 
zarządcza, 
nadzorcza lub 
istotny pakiet 
udziałowy/akcji)   

Od 2010 r. - nadal DB Energy SA – akcjonariusz, Wiceprezes 
Zarządu 

Od 2013 r. - nadal APPS sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
Od 2019 r. - nadal Willbee Energy GmbH – Członek Zarządu 
Od 2005 r. – nadal Jednoosobowa działalność gospodarcza 

PROFIN Dominik Brach 
  
  
  

Działalność 
prowadzona poza 
Spółką, która ma 
istotny wpływ na 
działalność Emitenta 

Nie dotyczy 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych lub przestępstwa określone w 
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 

Nie  był skazany. 
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ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów 
prawa obcego, oraz wskazanie, czy w 
okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 
otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
szczegóły wszystkich przypadków 
upadłości, restrukturyzacji, 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 

Brak 

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, 

Nie prowadzi. 

informację, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje. 

 


