
Jacek Struk 

Pan Jacek Struk urodził się 10 grudnia 1967 roku w Gdańsku. 

Termin upływu kadencji aktualnego członkostwa w Radzie Nadzorczej Eurotel SA: powołany 17 maja 
2017 roku – do zwołania WZA po 3 latach. 
 
Wykształcenie: 
1987 – 1992 Uniwersytet Gdański, magister ekonomii 

Kursy:  
Doradztwo Podatkowe (Stowarzyszenie Księgowych) 
Nowoczesne Zarządzanie Finansowe (Francuski Instytut Zarządzania) 
Analiza Finansowa (Francuski Instytut Zarządzania) 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (Business Training Centre) 

Doświadczenie zawodowe: 

2020 – Prometes Sp. z o.o. (projektowanie i budowa maszyn) Dyrektor Finansowy, prokurent 

2003 – 2019 Amiblu Poland Sp. z o.o. (chemia budowlana) Gdańsk Dyrektor Finansowy, prokurent 
 
2003 – Amitech Poland Sp. z o.o. (chemia budowlana) Gdańsk Dyrektor Finansowy, prokurent 
2002 – 2003 Amitech Poland Sp. z o.o. (chemia budowlana) Gdańsk Prezes Zarządu, Dyrektor 
Finansowy 
1999 – 2002 LFO Sp. z o.o. (farmaceutyka) Warszawa Dyrektor Finansowy 
1997 – 1999 Elterix S.A. (telekomunikacja) Gdańsk Dyrektor Finansowy 

Pan Jacek Struk nie jest powiązany z żadną osób zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowadzi 
działalności będącej konkurencyjną w stosunku do Spółki. 

Pan Jacek Struk jest członkiem niezależnym RN na podstawie oświadczenia.  

Pan Jacek Struk został wybrany przez RN do reprezentowania RN w sprawach związanych z 
zatrudnianiem Zarządu. 

Pan Jacek Struk jest Przewodniczącym komitetu Audytu Eurotel SA 

Pan Jacek Struk nie zadeklarował posiadania akcji Eurotel SA 

Pan Jacek Struk posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  
 

 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; 

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

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

 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; 



 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. 

 

 

 

 


