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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki HAWE S.A. (Spółka") informuje, iż w dniu 16 lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia Panu 

Bernhardowi Manfredowi Friedl prokury samoistnej. 

Pan Bernhard Friedl oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z 

późn. zm.). 

Pan Bernhard Friedl jest od 2009 r. prezesem zarządu Tele-Polska Holding S.A. Jest związany z 

międzynarodowym rynkiem telekomunikacyjnym od 15 lat. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu 

operatorami telekomunikacyjnymi i dogłębną wiedzę w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej popartą 

sukcesami biznesowymi. W Tele-Polska Holding odpowiada za zaplecze technologiczne grupy oraz inwestycje 

infrastrukturalne.  

Pan Bernhard Friedl rozpoczynał karierę w Stanach Zjednoczonych. Jako dyrektor w firmie konsultingowej 

WorldData inc. zrealizował projekty dla szeregu wiodących operatorów telekomunikacyjnych m.in. z Brazylii, 

Szwecji, Niemiec i Kanady. Pracując dla aTelo Inc. realizował kontrakty także z polskimi klientami, m.in. dla 

Telekomunikacji Polskiej S.A. Od 2003 roku karierę zawodową kontynuuje w Polsce. Jako prezes zarządu e-Telko 

Sp. z o.o., a obecnie prezes zarządu Tele-Polska Holding S.A. Bernhard Friedl jest doskonałym negocjatorem - 

ma na swoim koncie kilkadziesiąt międzyoperatorskich kontraktów telekomunikacyjnych, które na przestrzeni 

ostatnich lat sprawiły, że e-Telko Sp. z o.o. stało się zauważalnym operatorem alternatywnym na rynku polskim.

Bernhard posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Otto Friedrich University w Bamberg - studia licencjackie z 

dziedziny informatyki oraz George Washington University - podyplomowe studia MBA w dziedzinie finansów 

międzynarodowych i inwestycji. Ponadto odbył liczne szkolenia i kursy specjalistyczne. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 

2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
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2015-07-16 Paweł Sobków Prezes Zarządu

2015-07-16 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu
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