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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał 

informację od spółki zależnej, CenterNet S.A.("Spółka") o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki Pana 

Arkadiusza Sugier do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 9 listopada 2009 roku.

Pan Arkadiusz Sugier ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na wydziale Finansów i Rachunkowości 

Przedsiębiorstw. 

Swoją karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie w latach 

1998 - 2003 zajmował się badaniem sprawozdań finansowych oraz analiz i przeglądów due diligence dla sektora 

nowoczesnych technologii, telekomunikacji i mediów. W trakcie pracy w PricewaterhouseCoopers uzyskał 

międzynarodowe kwalifikacje biegłego rewidenta uznawane w Wielkiej Brytanii (ACCA) oraz w Stanach 

Zjednoczonych (CPA). W latach 2003 - 2004 pracował w obszarze finansów dla operatora telekomunikacyjnego 

PTK Centertel, gdzie obszar jego odpowiedzialności obejmował raportowanie zarządcze oraz wdrażanie w PTK 

Centertel Sp. z o.o. projektu raportowania operacyjnego na potrzeby wymogów Sarbanes&Oxley dla Grupy TP S.A. 

W latach 2004 - 2007 był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse w grupie G4S, największej na świecie 

organizacji świadczącej usługi ochrony fizycznej oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń. W latach 2008 - 

2009 zajmował stanowisko partnera w firmie SmartCon Sp. z o.o., spółce zajmującej się wdrażaniem oraz 

doradztwem w zakresie aplikacji business intelligence wspomagającym procesy zarządzania dla największych 

grup kapitałowych w Polsce.

Głównym celem nowego Prezesa Zarządu będzie budowa wartości dodanej dla akcjonariuszy CenterNet S.A. 

poprzez wzrost liczby klientów oraz przychodów przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej sprawności 

kosztowej i procesowej organizacji.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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