Tlačová správa

Varšava, 03. 04. 2015

Nový podpredseda predstavenstva spoločnosti ABC Data
Andrzej Kuźniak zvýši predaje v Poľsku a Európe

8. apríla 2015 dozorná rada spoločnosti ABC Data SA rozšírila správnu radu spoločnosti.
Do riadiaceho týmu jedného z popredných distribútorov výpočtovej techniky a spotrebnej
elektroniky v strednej a východnej Európe bol menovaný do funkcie podpredsedu správnej rady
Andrzej Kuźniak.

Nový člen predstavenstva bude mať na starosti obchodné oddelenie ABC Data SA. Na základe
rozsiahlých znalostí a skuseností pána Kuźniaka chce spoločnost vybudovať efektívnejšiu
obchodnú organizáciu a posíliť svoje postavenie v kľúčových segmentoch trhu, distribúcie,
a pokračovať v rozvoji e-commerce segmentu.

- ABC Data má potenciál a možnosti pre vybudovanie novej kvality v segmente IT distribúcie.
Za 25 rokov spoločnosť trvalo dosahuje svoje ciele, a to v náročnom a vysoko konkurenčnom
podnikateľskom prostredí. V tomto roku, v dôsledku rozhodnutia nejväčšieho výrobcu
počítačového hardwaru - Dell - ABC Data získala titul "Distribútor roka", a v rokoch 2009 - 2014
bola spoločnosť taktiež ocenená prestížnym titulom EMEA Channel Academy "Central & Eastern
Europe distribútor roka". Sme presvedčení, že daľší špecialista v správnej rade ABC Data SA zaistí
ešte lepšie využitie potenciálu firmy - hovorí Ulrich Kottmann, predseda dozornej rady.

Andrzej Kuźniak pôsobil 20 rokov v oblasti projektového riadenia a vývojových týmov so
špecializáciou na distribučné kanály, rozvoj vzťahov s dodávateľmi, vytvárania produktových
ponúk a vykonávanie marketingových stratégií. Bol spojený okrem iného so spolonočnosťami,
ako je Toshiba Europe GmbH, Karen Notebook SA, Techmex SA a APN SERVICE Sp. z o.o. Počas
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svojej kariéry už zaznamenal veľa úspechov v utváraní positioningu spoločnosti v segmente IT
a budovaní vzťahov so zákazníkmi.

- Nová správna rada spoločnosti ABC Data úraduje od začiatku roka. Stanovili sme si rad
ambicióznych cieľov. Pracujeme najmä na získavaní nových partnerov a obohatenie našej
ponuky o nové značky. Budovanie dlhodobých vzťahov s maloobchodníkmi a dodávateľmi je
založený na dobrej povesti spoločnosti, ale aj na vynikajúcich schopnostiach ľudí zapojených do
tohto procesu. Vážime si náš tým a sme presvedčení, že pod dohľadom človeka, ktorý má
skúsenosti ako pán Andrzej Kuźniak, bude naša práca efektívnejšia. Chcela by som ho teda
privítať medzi nami. Naša práca bude plná výziev, ale taktiež naozaj poskytne mnoho dôvodov
ku spokojnosti - dodáva Ilona Weiss, generálna riaditeľka spoločnosti ABC Data.

Od roku 2012, Andrzej Kuźniak spravoval spoločnosť APN Service, ktorá je tiež v jeho
vlastníctve; počas šiestich rokov, až do roku 2011 bol Andrzej Kuźniak regionálny generálny
riaditeľ spoločnosti Toshiba Europe GmbH, tu rozvíjal obchodné oddelenie spoločnosti a bol
zodpovedný za vývoj štruktúry v Poľsku, Českej Republike, Maďarsku a na Slovensku, a neskôr
aj v Litve, Lotyšsku a Estónsku. V rokoch 2002-2005 zastával pozíciu obchodného riaditeľa
a neskôr ako predseda predstavenstva Karen Notebook SA rozvíjal reťazec obchodov a
vnútorný management spoločnosti. Od roku 1995 až do roku 2002 pôsobil v spoločnosti
Techmex SA, kde bol mimo iného zodpovedný za rozvoj dílerských kanálov a získavania nových
dodávateľov v distribúcii notebookov v Poľsku. Vyštudoval Slezskú technickú univerzitu, Fakultu
hornicko-geologickú.

Kontakt pre média:
Agnieszka Forasińska
ABC Data S.A.
Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu
+48 22 591 67 83
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