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Powołanie Członka Zarządu 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na 

posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. powołała Pana Andrzeja Dopierałę do składu 

Zarządu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, na 5 (pięcio) letnią, wspólną 

kadencję, obejmującą lata 2012-2016.  

Pan Andrzej Dopierała obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 września 2013 r. 

i będzie odpowiedzialny za nadzór nad Pionem Infrastruktury oraz spółką holdingową 

Asseco Systems S.A.  

Pan Andrzej Dopierała jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału 

Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.  

Pan Andrzej Dopierała rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych, jako 

inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical 

Services (USA) zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. 

W latach 1989 - 1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, 

produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W 

latach 1992 i 1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska.  

W okresie od stycznia 1994 do lutego 2006 pracował w HP Polska sp. z o.o. pełniąc 

kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich HP Polska (styczeń 1994 

maj 1996), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych HP Polska (maj 1996‐lipiec 

1998) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998–luty 2006). W 2006 objął funkcję Prezesa 

Zarządu Oracle Polska sp. z o.o., którą pełni do chwili obecnej. Ponadto, w okresie od 

czerwca 2006 do listopada 2007 był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie 

Centralnej. 

Pan Andrzej Dopierała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco 

Poland 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 Andrzej Dopierała nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 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. 2009, nr 33, poz. 259) 

 

 


