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MBF GROUP SA (14/2018) Powołanie Prezesa

Zarządu MBF Group SA na nową kadencję

Raport Bieżący nr 14/2018

Zarząd spółki MBF Group S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza

Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję, która upływa

z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, jako ostatni

pełny rok pełnienia funkcji.

Zarząd  Spółki  powołany  został  na  nową  kadencję  w  niezmienionym  składzie:  Robert  Krassowski  –  Prezes

Zarządu.

Pan Robert Krassowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania – Polish

Open  University  w  Warszawie,  Wydział  Zarządzania  Informacją  w  Biznesie.  Posiada  tytuł  licencjata  w

specjalności  zarządzania i  magistra w specjalności  e Biznes oraz tytuły Bachelor of Arts i  Master of Science

nadane przez brytyjską uczelnię Oxford Brookes University (do lat 90. XX w. znana jako Politechnika Oksfordzka

– Oxford Polytechnic).

Specjalista analizy rentowności inwestycji w przedsięwzięcia z branży IT/ICT oraz oceny efektywności projektów

inwestycyjnych. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku na stanowisku analityka systemów informatycznych w

warszawskiej centrali Leader Price należącej do francuskiej Grupy Casino. Przez ponad osiem lat pracował w

branży  telekomunikacyjnej,  m.in.  na  stanowiskach  kierowniczych  w  Biurze  Inwestycji  Pionu  Techniki  PTK

Centertel oraz w Departamencie Technologii  Inwestycyjnych Grupy TP. Odpowiedzialny był  za zarządzanie i

kontrolę budżetu w zakresie inwestycji i legalizacji sieci komórkowej.

Obecnie  jest  prezesem zarządu  notowanej  na  rynku  NewConnect  spółki  MBF Group  S.A.  Oprócz  pełnienia

obowiązków  w  MBF  Group  S.A.  zasiada  w  zarządach  i  radach  nadzorczych  spółek  związanych  z  rynkiem

kapitałowym, inwestycjami celowymi oraz finansowaniem i  nadzorowaniem projektów w fazie seed (m.in. w

spółce Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie oraz MBF Financial Advisory SRL z siedzibą w Bukareszcie).

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”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
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Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie

na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu,

poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez

ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
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