
 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY FORMY PRAWNEJ 

  

Szanowni Państwo,  

niniejszym informujemy, iż w dniu 31 października 2017 r. doszło do przekształcenia spółki 

Euroconsol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Euroconsol Spółka Akcyjna. 

Przekształcenie spółki podyktowane zostało koniecznością dostosowania formy prawnej do jej 

dynamicznego rozwoju.  

Przekształcenie nie ma wpływu na ważność zawartych przez spółkę umów, ponieważ Euroconsol 

spółka akcyjna jest prawnym następcą spółki z o.o.  

Spółka zachowuje swój dotychczasowy numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych. 

Zmianie uległ jednak numer KRS – Euroconsol Spółka Akcyjna wpisana jest w rejestrze 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000701166 

Informujemy również, że zmianie z dniem 1 stycznia 2018 r. ulegnie także adres siedziby spółki. 

Nowym adresem będzie ul. Przecławska 8 (03-879 Warszawa).  

Spółka w dalszym ciągu zarządzana będzie przez Pana Macieja Mazurkiewicza (Prezesa 

Zarządu) oraz Pana Rafała Grymuzę (Członka Zarządu).  

Powołana została również Rada Nadzorcza Euroconsol S.A. w skład której wchodzą:  

1) Pani Małgorzata Bobko – biegły rewident z wieloletnią praktyką. Pani Bobko zdobywała 

doświadczenie zawodowe między innymi podczas pracy w dziale audytu międzynarodowej 

firmy audytorskiej. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i 

Bankowość.  

2) Pan Tomasz Laudy – menadżer z ponad 20-letnią praktyką w obszarach takich jak przemysł 

telekomunikacyjny i przedsiębiorstwa ICT. Pan Laudy posiada bogate doświadczenie w 

zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, w tym w opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów 

biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju produktu i promowania innowacyjnych 

rozwiązań. Współpracował z funduszami inwestycyjnymi w projektach rozwojowych w Polsce i 

za granicą. 

3) Pan Marcin Kondracki – adwokat i partner w kancelarii Kondracki Celej Adwokaci sp. p., 

posiadający ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe. Pan Kondracki pełni funkcję Zastępcy 

Przewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 

w Warszawie oraz jest wykładowcą prawa karnego i procedury karnej. Jego praktyka obejmuje 

sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes) oraz prawa 

karnego-skarbowego.  

 

    W imieniu Euroconsol S.A. Zarząd 

 

 


