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Udzielenie prokury łącznej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust.1 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 ze zmianami), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że z 

dniem 18 sierpnia 2015 r. udzielił Panu Marcinowi Bajdzie prokury łącznej.

Udzielona prokura uprawnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z 

prowadzeniem Eurotel S.A. oraz do składania podpisów w jej imieniu łącznie z członkiem Zarządu, zgodnie z 

brzmieniem § 16 pkt 2 Statutu Emitenta.

Pan Marcin Bajda jest menedżerem  i konsultantem z wieloletnią praktyką zawodową w korporacjach 

międzynarodowych oraz w firmach z sektora średnich przedsiębiorstw współpracujący z przedsiębiorcami w 

formule Interim Management. Obszary wiedzy eksperckiej: zarządzanie podczas zmian organizacyjnych i 

przeprowadzanie optymalizacji organizacyjnej, zmiany kulturowe w organizacjach oraz optymalizacja procesów 

biznesowych, w szczególności związanych ze sprzedażą B2C i B2B. Marcin Bajda w prowadzonych projektach 

biznesowych stosuje metodologię zarządzania zmianą prof. Edgara Scheina, jest również wydawcą jego książek 

w Polsce.

Wykształcenie: mgr inż. Elektroniki i Telekomunikacji; podyplomowe studia Organizacja i Zarządzenie 

(Politechnika Łódzka); Certyfikowany Coach (ICC).

Szereg szkoleń dla kadry zarządzającej na wiodących uczelniach na świecie (MIT Sloan School of Management, 

USA; Stanford University, USA; Insead, France; Indian Institute of Management, Indie) z zakresu, m.in. kreowania 

strategii biznesowych i ich realizacji, optymalizacji procesów biznesowych i wprowadzania zmian organizacyjnych, 

wprowadzaniu produktów i usług na rynek, zachowania się organizacji międzynarodowych, inteligencji 

emocjonalnej, kultury organizacyjnej, negocjacji handlowych oraz przewodzenia i zarządzania kadrą pracowniczą.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Bajda  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności wykonywanej u Emitenta, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-08-19 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2015-08-19 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
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