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Zygmunt Solorz-Żak wchodzi do Rady Nadzorczej NFI MIDAS S.A.
Oprócz założyciela i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Telewizji Polsat do składu Rady dołączył
Andrzej Abramczuk. Dwaj nowi Członkowie zastąpili w Radzie Wojciecha Zymka i Jacka Kostrzewa.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że do Rady Nadzorczej NFI Midas dołączyły osoby o tak bogatym
doświadczeniu biznesowym, które są powszechnie szanowane na rynku. Jestem przekonany, że
obecność w Radzie Nadzorczej Pana Zygmunta Solorza-Żaka i Pana Andrzeja Abramczuka jest
potwierdzeniem, że obecny kierunek rozwoju obrany przez Grupę Midas jest słuszny, a Spółka ma
przed sobą ciekawe perspektywy. Jednocześnie chciałem podziękować Wojciechowi Zymkowi i
Jackowi Kostrzewie za pracę na rzecz NFI MIDAS S.A.” – mówi Wojciech Pytel, Prezes Zarządu NFI
Midas S.A.
Pan Zygmunt Solorz-Żak należy do grona najbardziej szanowanych polskich biznesmanów. W 1993
roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania
koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności
Telewizja Polsat znalazła się w gronie liderów stacji telewizyjnych w Polsce. W obrębie zainteresowań
biznesowych Pana Zygmunta Solorza-Żaka znajdują się nie tylko media, ale również inne segmenty
gospodarki, związane z takimi firmami jak: Elektrim S.A., Invest-Bank S.A., PAK S.A., PTE Polsat czy TU
Polisa Życie. Jest również założycielem Cyfrowego Polsatu S.A.
Pan Andrzej Ambramczuk specjalizuje się w doradztwie prawnym i strategicznym na rzecz
podmiotów z sektora telekomunikacyjnego. W latach 2001-2006 pracował na rzecz spółek z grupy
GTS Polska, gdzie był odpowiedzialny za wszystkie kwestie prawne, a w szczególności za te z zakresu
telekomunikacji. W latach 2006 -2009 pracował na rzecz nowego operatora komórkowego P4
(operatora sieci PLAY), odpowiadając za prawne aspekty związane z przygotowaniem i rozpoczęciem
świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także pozyskaniem finansowania przez P4 od China
Development Bank. W ramach współpracy z grupą P4 pełnił funkcję dyrektora departamentu
prawnego oraz członka zarządu spółki 3G Network Services. Pan Andrzej Abramczuk od kwietnia
2010 roku pełnił w spółce Nova Capital Sp. z o.o. funkcję prokurenta, a od lipca 2010 funkcję Prezesa
Zarządu. Pełni także funkcje członka Rady Nadzorczej w CenterNet S.A.
W skład Rady Nadzorczej powołani zostali również: Krzysztof Majkowski, Mirosława Mikołajczyka i
Andrzej Chajec, którzy już wcześniej zasiadali w Radzie NFI MIDAS S.A.

Informacje o firmie:
Obecna na GPW od 1997 r. spółka NFI MIDAS S.A. jest polskim funduszem private equity. Aktualnie Fundusz
skupia się na inwestycjach w sektorze TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie). W skład Grupy Kapitałowej
NFI MIDAS S.A. wchodzi spółka CenterNET S.A. - nowy infrastrukturalny operator telefonii mobilnej w Polsce.
Więcej na: www.midasnfi.pl
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