NOTATKA PRASOWA
Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki Mediatel S.A.
Mediatel S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zmian w Zarządzie Spółki. Rezygnację z
funkcji Prezesa Zarządu złożył pan Marcin Kubit, zaś z funkcji Członka Zarządu ds. finansowych pani
Iwona Rytel. Oboje pozostają w spółce. Pan Marcin Kubit będzie wykorzystywał swoją wiedzę i
doświadczenie jako członek rady nadzorczej Mediatel S.A.,Pani Iwona Rytel będzie kontynuowała
swoją karierę zawodową na stanowisku dyrektora finansowego Spółki.
- „Mediatel wkracza w nowy etap działalności operacyjnej, po tym jak z sukcesem zakończył się blisko
dwuletni proces integracji i restrukturyzacji przejętych podmiotów. Uznałem, że dalsze łączenie funkcji
operacyjnych ze strategicznymi jest w dzisiejszym trudnym otoczeniu rynkowym zbyt absorbujące.
Stąd decyzja by realizować projekty z zakresu zarządzania strategicznego oraz transakcji M&A w
Radzie Nadzorczej. Jednocześnie „stery operacyjne” firmy przekazuję w ręce jej współwłaściciela.” –
powiedział Marcin Kubit.
W wyniku powyższych zmian stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Mirosław Janisiewicz, który
poprzez Rasting Limited jest pośrednio największym akcjonariuszem spółki Mediatel S.A. (przez NFI
Magna Polonia NFI).
Pan Mirosław Janisiewicz z branżą telekomunikacyjną związany jest od blisko 15 lat. Ma rozległą
wiedzę i dogłębne zrozumienie mechanizmów funkcjonowania branży. Objęcie przez niego funkcji
Prezesa Zarządu gwarantuje realizację strategii Spółki, polegającej na współpracy z operatorami
krajowymi i międzynarodowymi w segmencie usług hurtowych oraz umocnienie pozycji w segmencie
usług resellerskich i outsourcingowych.
- „Mediatel rozpoczyna kolejny etap rozwoju. Można śmiało powiedzieć, że tworzymy dziś fundamenty
podmiotu, który będzie pierwszym w Polsce „operatorem operatorów”. Mamy już pierwszych
partnerów, z którymi współpracujemy zgodnie z naszą strategią jak również transakcję z Aster, która
ten kierunek wyraźnie wzmacnia.” – mówi Mirosław Janisiewicz.
- „Dodaje, że rynek usług hurtowych to biznes mocno relacyjny, gdzie o sukcesie decyduje szybki i
efektywny proces decyzyjny.” – „Jestem przekonany, że moja osoba, łącząca funkcję Prezesa
Zarządu i współwłaściciela w pełni to gwarantuje. Nie wykluczam rozwoju usług hurtowych w drodze
kolejnych akwizycji.” – mówi nowy Prezes.

O Mediatel Group
Mediatel Group oferuje kompleksowe, zintegrowane usługi telekomunikacyjne kierowane w
zadedykowany sposób do poszczególnych grup docelowych. Pod marką Mediatel World oferowane są
telekomunikacyjne
usługi
hurtowe
dla
krajowych
i
międzynarodowych
operatorów
telekomunikacyjnych. Pod Marką Mediatel 4B oferowane są usługi telekomunikacyjne dla klientów
biznesowych. Marki Telepin i Telepin Mobi dedykowane są niszom etnicznym jako tania alternatywa
połączeń międzynarodowych.
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