
Marek Parnowski  

Pan Marek Parnowski urodził się w 1955 roku w Gdańsku. Posiada wykształcenie średnie techniczne. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1977 roku pracując w firmach państwowych i prywatnych. 
Prowadził również własną działalność gospodarczą.  

Od 1994 roku związany z handlem i usługami w sektorze telekomunikacji pełniąc stanowiska 
zarządcze- dyrektor sprzedaży, dyrektor handlowy. Od 1996 roku odpowiedzialny w firmie MARTEL 
za rozwój i utrzymanie sieci punktów sprzedaży produktów i usług operatora telefonii GSM PTC Era. 
W latach 2001- 2002 wspólnik i członek zarządu TELE NET Sp. Z o.o.  W latach 2002 -2006 pracował w 
EUROTEL Sp. z o.o., a od 01.06.2006 w EUROTEL S.A. na stanowisku członka zarządu - dyrektora. 
Pracę zawodową zakończył w 2009 roku odchodząc z firmy i stanowiska członka zarządu EUROTEL 
S.A. Od 2020 roku przebywa na emeryturze. 

Pan Marek Parnowski jest założycielem - udziałowcem EUROTEL S.A., ilość posiadanych akcji nie 
przekracza 5%. 

Termin upływu kadencji aktualnego członkostwa w Radzie Nadzorczej Eurotel SA: powołany 17 maja 
2017 roku – do zwołania WZA po 3 latach. 
Pan Marek Parnowski 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. 

 

 

 

 


