
Aleksander Tadeusz Dominiczak - życiorys 

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

Aleksander Tadeusz Dominiczak, Prezes Zarządu Solar Innovation S.A., termin upływu 
kadencji: po zatwierdzeniu przez ZWZA sprawozdania finansowego za 2026 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe:  

2014 - obecnie  Studia doktoranckie  
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierunek Geologia 

2016 - 2018   Studia podyplomowe 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierunek Geologia 

2010 - 2014   Studia magisterskie 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierunek Geografia 
specjalność geoinformacja 

2008 - 2013   Studia Inz ̇ynierskie 
Politechnika Poznańska Automatyka i Zarza ̨dzanie  

Przebieg kariery zawodowej:  

2021 - obecnie   Prezes Zarządu Semper Power Sp. z o.o. 

2020 - obecnie   Działalność konsultingowo doradcza REACTE Aleksander Dominiczak 

2020 - obecnie   Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 

2020 - 2020   Prezes Zarza ̨du Pozitive.dev Sp. z o.o. 

2018 - 2020   Data Scientist\Project Manager w Equinor ASA w Norwegii i Szkocji 

2016 - 2019   Członek Komitetu Zarządzającego nominowany przez Ministerstwo i Nauki 
Szkolnictwa wyższego w projekcie COST dotyczącym hydratów metanu 
jako alternatywne źródło naturalnego gazu w Europie. 

2017 - 2018   Programista/Data Scientist MedApp S.A. 
 

2014 - 2017   Wykonawca w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe 
Centrum Nauki  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Nie dotyczy. 



d) 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, 

Semper Power Sp. z o. o. – Prezes Zarządu (obecnie), 
Zastal S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie), 
Sundragon S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie),  
Solar Innovation S.A. – Członek Rady Nadzorczej (poprzednio), 
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. – Członek Rady Nadzorczej (poprzednio), 
OZE Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej (poprzednio) 
Pozitive.dev Sp. z o. o. – Prezes Zarządu (poprzednio). 
 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana 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 dotyczy. 

f) 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, 

Nie dotyczy. 

g) 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 dotyczy. 

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

Nie dotyczy. 

 

 


