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Zmiany w Zarządzie Emitenta
Zarząd E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż na posiedzeniu w dniu
11 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust. 1 statutu Spółki, powołała
w skład zarządu Emitenta Pana Pawła Błaszczaka powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu od
dnia 11 sierpnia br. na okres nowej kadencji.
Pan Paweł Błaszczak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku
Zarządzanie i Marketing. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w polskim oddziale
jednego z producentów samochodów, gdzie do roku 2005 pracował w zespole
odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży samochodów do firm i instytucji oraz współpracę w tym
zakresie z dystrybutorami.
W latach 2005-2015 pracował w polskim oddziale firmy LeasePlan Fleet Management (Polska)
Sp. z o.o. (branża leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów), gdzie początkowo
pozyskiwał kluczowych klientów (B2B), a następnie odpowiadał za zespół, który pozyskiwał
wszystkich klientów dla Spółki.
Od 2015 odpowiada za powstanie i rozwój spółki 4Mobility wdrażającej w Polsce usługi carsharing.
Paweł Błaszczak specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, tworzeniu i zarządzaniu zespołami,
analizach rynkowych oraz kształtowaniu polityki handlowej.
Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu zarządu Pana Marcina Kozaka z
dniem 11 sierpnia br.
W załączeniu znajduje się stosowne oświadczenie nowego Prezesa Zarządu, złożone Spółce w
związku z wyborem do organu Emitenta.
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”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku, oraz § 10 pkt 20,
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Dokument informacyjny”.
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