
Jacek Foltarz 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: członek Komitetu Audytu 
Termin upływu kadencji: powołany 17 maja 2017 roku – do czasu zwołania WZA po 3 latach. 

 

Pan Jacek Foltarz urodził się w 1964 roku. Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1992 roku jako 
współwłaściciel firmy MAW Telecom Gdańsk S.C. W latach 1997 – 1999 był udziałowcem w MAW 
Telecom Gdańsk Sp. z o.o. Firma zajmowała się dystrybucją sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i 
Motorola, a także była autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii 
komórkowej PTK Centertel. 

Pan Jacek Foltarz był komandytariuszem w spółce Fogel. Był również prezesem i udziałowcem FM 
Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję członka zarządu w 
Eurotel Sp. z o.o., a od 1.06.2006 r. jest Wiceprzewodniczącym jej Rady Nadzorczej. 
Działalność zawodowa nie jest w konflikcie w funkcjami w Radzie Nadzorczej i nie jest konkurencyjna 
dla Eurotel SA. Pan Jacek Foltarz jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej, gdyż posiada uprawnienia 
założycielskie i znaczący pakiet akcji Spółki. 

Pan Jacek Foltarz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  
 
1. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII ustawy Kodeksu Karnego, art 585, art 587, art.590 oraz art. 591 ustawy Kodeks Spółek 
Handlowych; 

2. nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, 
w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej 
organu; 

3. nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;  

4. nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 

5. wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych przedstawionych 
Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji w Radzie 
Nadzorczej Spółki. 

 


