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Pan Paweł Nowak – Wiceprezes Zarządu 

Pan Paweł Nowak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W 

latach 1985-1989 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Klinice Okulistycznej Akademii 

Medycznej w Poznaniu.  

Od początku roku 1990 był związany zawodowo i kapitałowo ze spółką PHU Solar sp. z o.o., obecnie 

spółką zależną Emitenta. 

Pan Paweł Nowak związany był kapitałowo ze spółką działającą na rynku usług budowlanych, którą 

założył w 1995 roku pod firmą DROKAN sp. z o.o. i w której od jej przekształcenia w spółkę akcyjną, tj. 

od sierpnia 2007 roku – pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto od lipca 2002 

roku pełni funkcję Prezesa Zarządu „Przedsiębiorstwa Budowy Autostrad Drokan” sp. z o.o.  

Od lutego 2005 roku Pan Paweł Nowak jest Prezesem Zarządu spółki D.J.T. sp. z o.o. zajmującej się 

wynajmem własnych nieruchomości, w której aktualnie posiada 99% udziałów. 

Od lipca 2001 roku Pan Paweł Nowak był wspólnikiem poprzednika prawnego Emitenta – spółki Solar 

Company Ltd. sp. z o.o. w Poznaniu, w której w okresie od lipca 2001 roku do września 2009 roku 

pełnił funkcję prokurenta, a od października 2009 roku – funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Pan Paweł Nowak był jednym z założycieli Emitenta i Wiceprezesem Zarządu Emitenta (05.2011 – 

05.2013) oraz pełni funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej Emitenta – Solar Franczyza sp. z o.o. 

Pan Paweł Nowak posiada 100% udziałów w spółce cypryjskiej Wakon Investments Limited i jest jej 

Dyrektorem od września 2008 roku. 

Pan Paweł Nowak w okresie ostatnich pięciu lat był wspólnikiem następujących spółek handlowych: 

• D.J.T. sp. z o.o. – od kwietnia 2002 roku do chwili obecnej. 

•  Przedsiębiorstwa Budowy Autostrad Drokan” sp. z o.o. – od sierpnia 2005 roku do chwili 

obecnej. 

• Pasta sp. z o.o. – od września 2004 roku do kwietnia 2011 roku. 

• DROKAN S.A. – od sierpnia 2007 roku do września 2011 roku. 

• Wakon Investments Ltd. – od września 2008 r. do chwili obecnej. 

Pan Paweł Nowak jest ojcem członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Dymitra Nowaka. 

  

 

  

 


