
24/2010 Powołanie członka Zarządu  

Warszawa, 8 września 2010 r.  

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 

września 2010 Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Hatice Ayas, obywatelkę 

Turcji na Członka Zarządu Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła 

swój bieg 4 kwietnia 2007 roku. 

 

Nowowybrany członek Zarządu Spółki Ukończyła Politechnikę Yildiz w Istambule 

na wydziale Inżynierii komputerowej.  

 

Swoją karierę zawodową rozpoczęła pracując w latach 1990 – 1991 jako analityk 

techniczny w firmie Foreks SA, zajmującej się dostarczaniem aktualnych 

informacji finansowych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. 

 

W 1991 dołączyła do ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık Ticaret A.Ş. (“ITD”) i od 

tej pory pełniła w firmie następujące funkcje: 

 

W latach 1991 – 96 pracowała na stanowisku Product Manager’a (ostatnie 

stanowisko). Była odpowiedzialna za rozwiązania usprawniające obsługę Call-

Center (Voice Automation Solutions). Ponadto uczestniczyła w pierwszych 

tureckich projektach związanych z Interaktywną Obsługą Głosową i Centrami 

Kontaktu.  

 

W latach 1996 – 2001 pełniła funkcję Dyrektora do spraw Rozwiązań 

Automatyzacji Płatności. Była odpowiedzialna za projektowanie i dostarczanie 

całego portfolio rozwiązań z zakresu automatyzacji płatności 

 

W latach 1997 – 2002 odegrała pierwszoplanową rolę w tworzeniu działu e – 

płatności za pośrednictwem bramek internetowych, który w 1999 roku 

przekształcił się w osobną spółkę - EST Elektronik Sanal Ticaret ve Bilisim 

Hizmetleri A.Ş. (“EST”) 

 

W latach 2002 – 2006 pełniła funkcję Wiceprezesa New Business Development, 

odpowiedzialnego za: 

 

a) Tworzenie nowych rynków biznesowych, ze szczególnym naciskiem na 

Centrum Kontaktowe i Rozwiązania Zunifikowanego Messagingu dla krajów 

Bliskiego Wschodu 

b) Tworzenie nowych linii biznesowych w celu wzbogacenia portfolio rozwiązań 

spółki 

 

W latach 2006 – 2008  pełniła funkcje Wiceprezesa odpowiedzialnego za działania 

następujących linii biznesowych spółki: 

 

a) Rozwiązania Automatyzacji Głosu 

b) Rozwiązania Automatyzacji Płatności 

 

W 2008 roku została wybrana na funkcję Dyrektora Zarządzającego 

odpowiedzialnego za Turcję i Polskę (ITD Poland Sp. Z o.o.) 

 

W ciągu swojej kariery blisko współpracowała z organizacjami finansowymi, 

telekomunikacyjnymi i sprzedażowymi. 

 

Jest członkiem Zarządu ITD i EST. 



 

Pani Hatice Ayas złożyła oświadczenie, że nie prowadzi działalności 

konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia w sprawie raportów 

bieżących i okresowych 


