
Bartosz Ostafiński 
 

Wykształcenie: 
Pan Bartosz Ostafiński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Pan Bartosz Ostafiński od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Enterium Sp. z o. o. W 
latach 2001-2010 pracował w Beskidzkim Domu Maklerskim początkowo w Wydziale Analiz, a 
następnie w Wydziale Bankowości Inwestycyjnej. 
Pan Bartosz Ostafiński  obecnie pełni funkcje: 
Enterium Sp. z o. o. – Prezes Zarządu, wspólnik 
EUROINNOTECH Europejskie Centrum Innowacji i Rozwoju Technologii Sp. z o.o. (poprzednio 
Enternity Sp. z o. o.) – Prezes Zarządu 
Prochemic Sp. z o. o. - Prezes Zarządu 
Telemedycyna Polska S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
GEO-TERM Polska S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Vivasto S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
Pan Bartosz Ostafiński w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce T-
Medico Sp. z o.o. oraz w spółce Labiotec Sp. z o.o. 
 
Zgodnie z Oświadczeniem: 

 Pan Bartosz Ostafiński nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla 
Spółki 

 Pan Bartosz Ostafiński nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem 
wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce 
kapitałowej lub osobowej 

 W stosunku do Pana Bartosza Ostafińskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z 
przestępstwami oszustwa 

 Pan Bartosz Ostafiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 Pan Bartosz Ostafiński nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 

 Pan Bartosz Ostafiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

 Pan Bartosz Ostafiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 
 
 


