
Curriculum Vitae 

Dane osobowe  

Imi  i  nazwisko Paweł Powada 

Do wiadczenie zawodowe  

Pa dziernik  
2007-teraz  

2001-2007 

Nexio Management Sp. z o.o. w Warszawie 
Dyrektor Sprzeda y 
Nexio Management, integrator systemów i firma konsultingowa  
Implementacja systemów BSS/OSS przede wszystkim dla rynku uslug 
telekomukacyjnych/CSP 

Amdocs (Poland) Sp. z o.o., w Warszawie
Country Manager 

Amdocs Inc. NYSE: DOX. Najw
ponad $ 2.5 mld  przychodu, okolo 12 000 pracowników (2007)

2000 - 2001 Comverse Poland Sp. z o.o., w Warszawie 
Dyrektor Generalny  

Comverse Technology, NASDAQ: CMVT, wiatowy lider w dziedzinie 
multimedialnych aplikacji telekomunikacyjnych  
Ponad $1 mld przychodu, około 5 000 pracowników (2001)

1993 - 1999 Easy Call Poland S.A., Warsaw
1998 - 1999 wiceprezes, członek Zarz du, współwła ciciel  

1996 – 1998 wiceprezes,  członek Zarz du 

1993 – 1996 Dyrektor sprzeda y  

1992-1993 City Page S.A. w Warszawie  
Przewodnicz cy Rady Nadzorczej  

1990-1992 American Telecommunication systems ltd, Las Vegas, USA
Dyrektor do spraw marketingu  

1987-1990 Radio Canada International,  
Canadian Broadcasting Corp., Montreal, Kanada 
Radio Producer

Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. 

Pan Paweł Powada zło ył nast puj ce o wiadczenia: 



1) wyra am zgod  na kandydowanie do Rady Nadzorczej Suwary S.A. w Pabianicach, 
2) nie jestem podmiotem powi zanym ze Spółka, podmiotem powi zanym z 

akcjonariuszem lub akcjonariuszem reprezentuj cym ł czni co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, 

3) nie jestem pracownikiem Spółki lub podmiotu zale nego od Spółki lub 
podmiotu zale nego od podmiotu dominuj cego w stosunku do Spółki, ani krewnym lub 
powinowatym do drugiego stopnia takiego pracownika.

4) posiadam pełn  zdolno  do czynno ci prawnych oraz e nie zostałam skazany 
prawomocnym wyrokiem za przest pstwa okre lone w przepisach rozdziałów XXXIII 
– XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu 
spółek handlowych. 

5) nie pełni adnych funkcji i nie zajmuj adnych stanowisk publicznych, okre lonych 
w ustawie z dnia 21.08.1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalno ci gospodarczej 
przez osoby pełni ce funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 ze zm.). 


