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FORMULARZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 
 

Imię i Nazwisko Tomasz Słoński 
Zajmowane 
stanowisko / 
pełniona funkcja 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja Od 22 grudnia 2020 do 21 grudnia 2023 
Kwalifikacje i 
doświadczenie 
zawodowe 
(opisowo) 

Dr hab. w dziedzinie ekonomii i finanse, 
Kierownik katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych 
UEW 
Biegły w wycenie przedsiębiorstwa, Konsultant ds. wycen 
składników majątku i instrumentów finansowych  

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

Wspólnik Zakład Doradztwa Gospodarczego „Dorgo” 
Sp. z o.o (od listopada 2008) 

Członek Rady 
Nadzorczej 

DB Energy SA (od lipca 2017) 

Członek Komisji 
Rewizyjnej 

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny 
Przedsiębiorstw w Polsce (od maj 2015) 

  
  
  
  

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

Brak 
 

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 
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 

Nie 

szczegóły wszystkich przypadków 
upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

Nie 
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najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu 
do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 
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 

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

Nie 

 
 


