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Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A("Emitent", "Spółka") 
informuje, że:

w dniu dzisiejszym Pan Marek Parnowski, na podstawie art. 354 § 1 oraz art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
w zw. z § 8 pkt 2 lit. b Statutu Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, wykonując przysługujące uprawnienie osobiste do
powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, powołał Marka Parnowskiego do pełnienia funkcji członka 
Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z dniem 1 października 2012 roku.

Pan Marek Parnowski ma 57 lat . Posiada wykształcenie średnie zawodowe. W 1976 roku ukończył Policealne 
Techniczne Studium Zawodowe Szkoły Budownictwa Okrętowego.
Doświadczenie zdobywał pracując w latach 1977-1984 w Fabryce Urządzeń Okrętowych w Rumi jako technolog. 
Od lutego 1984 roku do grudnia 1994 roku prowadził własną działalność gospodarczą – transport osobowy. Od 1 
marca 1994 roku do 31 maja 2001 roku zatrudniony był w firmie „Martel” zajmującej się handlem sprzętem 
telekomunikacyjnym oraz usługami związanymi z instalacjami i serwisem telekomunikacyjnym. Początkowo 
zatrudniony jako dyrektor sprzedaży, a od września 1996 roku został dyrektorem handlowym odpowiedzialnym za 
kompleksowy rozwój i utrzymanie punktów sprzedaży ówczesnego operatora Era. W okresie od czerwca 2001 roku
do maja 2002 roku był udziałowcem i pracował w spółce „Tele-Net” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na 
stanowisku dyrektora – Członka Zarządu. W latach 2002 – 2006 pracował w Eurotel Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku na stanowisku dyrektora- Członka Zarządu. 
Od 1 czerwca 2006 roku został członkiem Zarządu Eurotel SA i piastował to stanowisko do dnia 31 sierpnia 2009 
roku.
Pan Marek Parnowski posiada akcje Eurotel SA w ilości poniżej 5%. Nie jest powiązany z żadną osób z Zarządu, 
ale jest powiązany z dotychczasowym członkiem Rady Nadzorczej Panem Krzysztofem Parnowskim (bratem), 
którego miejsce zajmie. 
Pan Marek Parnowski nie jest powiązany z żadną firmą zewnętrzną, która jest konkurencyjna dla działalności 
Emitenta. Pan Marek Parnowski nie jest również akcjonariuszem, czy wspólnikiem spółek osobowych ani 
kapitałowych, jak również nie pełni funkcji w organach takich spółek.
Pan Marek Parnowski nie był skazany wyrokiem sądu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie miały 
również miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w 
których Pan Marek Parnowski pełnił w tym czasie funkcje członka organów tych spółek, a także w których był osobą 
zarządzającą wyższego szczebla w ostatnich 5 latach.
Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Marka Parnowskiego ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych. Pan Marek Parnowski nie otrzymał również sądowego zakazu działania 
lub uczestniczenia w zarządzaniu czy nadzorze. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Parnowskiego, o czym Emitent 
informował w ostatnim raporcie bieżącym nr 31/2012, oraz  powołaniem w dniu dzisiejszym na to miejsce Pana 
Marka Parnowskiego, Rada Nadzorcza zachowuje stały skład w liczbie pięciu członków i posiada zdolność do 
podejmowania skutecznych działań.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2012-10-01
Tomasz Basiński

Wiceprezes Zarządu

2012-10-01 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
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