
23/2019 Powołanie Członka Zarządu 

 

 

Warszawa, 16 września 2019 r., godz. 16.26 

 

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki 

w dniu 16 września 2019 r. powołała Pana Kostadina Slavkoskiego, ze skutkiem od dnia 1 

października 2019 roku, do składu Zarządu Spółki bieżącej, wspólnej kadencji, tj. do dnia 

12 lipca 2022 roku, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. 

 

Pan Slavkoski ukończył uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje w Macedonii 

i uzyskał dyplom inżyniera elektrotechniki w dziedzinie informatyki i automatyki w maju 

1997 r. 

Pan Slavkoski rozwijał swą karierę zawodową jako ekspert w dziedzinie rozwoju 

oprogramowania (software development) w spółkach grupy kapitałowej Asseco South 

Eastern Europe S.A. przez ponad 20 lat.   

W 2018 roku został Prezesem Zarządu ASSECO SEE dooel w Macedonii. 

Od 2009 r. do 2018 r. Pan Slavkoski był członkiem zarządu ASSECO SEE dooel 

w Macedonii i kierował operacjami segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. 

Od 2017 roku jest Członkiem Zarządu w ASSECO SEE eood w Bułgarii, gdzie również 

odpowiada za operacje segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. 

Ponadto jest osobą odpowiedzialną za operacje segmentu Rozwiązania w sektorze 

bankowym spółek ASSECO SEE w Albanii i Kosowie. 

Wcześniej pracował jako kierownik jednostki centralnego systemu bankowego 

w Macedonii i Serbii, a także jako kierownik produktu, konsultant i programista. 

Pan Kostadin Slavkoski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco 

South Eastern Europe S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz w innej spółce kapitałowej oraz 

nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Kostadin Slavkoski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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. 2018 poz. 757) 


