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MBF GROUP SA (13/2018) Powołanie Członka Rady
Nadzorczej.
Raport Bieżący nr 13/2018
Zarząd spółki MBF Group S.A. („Emitent”) informuje, że w dn.1 czerwca 2018 r. Uchwałą nr 14 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia powołano na Członka Rady Nadzorczej Emitenta panią Katarzynę Czub.
Pani Katarzyna Czub jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez większość kariery zawodowej
związana z rynkiem telekomunikacyjnym, a w szczególności z technologiami mobilnymi i telefonią komórkową. W
latach 1998-2011 związana była z poznańskim oddziałem firmy PTK Centertel Sp. z o.o. obecnego właściciela
globalnej marki Orange. Pracowała m.in. na stanowisku specjalisty w Biurze Inwestycji Pionu Technicznego firmy
PTK Centertel, gdzie odpowiadała za prawidłowe budżetowanie i rozliczanie inwestycji w infrastrukturę telefonii
komórkowej na terenie zachodniej i północno-zachodniej Polski. Specjalistka ds. rachunkowości i rozliczeń oraz
raportowania i analiz ekonomicznych dotyczących spółek giełdowych. Posiada szeroką wiedzę dotyczącą wiedzy z
zakresu zarządzania projektami i modelowania procesów w organizacji.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady
Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20
Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
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