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Zmiana osoby zarządzającej w Spółce Zarządzającej  

 
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Atlas” lub „Spółka”), niniejszym informuje, iŜ w dniu 
dzisiejszym otrzymała informację o zmianach z kadrze zarządzającej w spółce zarządzającej 
Spółką - Atlas Management Company Limited (“AMC”). 
 
Z dniem 16 sierpnia 2010, Pan Reuven Havar zastąpił Pana Nahmana Tsabara na stanowisku 
dyrektora zarządzającego („CEO”) spółki AMC. 
 
 
Pan Havar, specjalista w zarządzaniu projektami budowlanymi, lat 61, posiada ogromne 
doświadczenie w  dziedzinie planowania,  oraz zarządzania projektami budowlanymi o duŜej 
skali. Przed rozpoczęciem pracy w Spółce, pan Havar pełnił funkcje dyrektora zarządzającego 
(„CEO”) w spółkach zaleŜnych od spółki AFI _EU (Africa-Israeli), pierwotnie w Czechach od 
2000 r., następnie w Rumunii od 2006 r. Przed pracą w Africa-Israeli pełnił on równieŜ funkcję 
CEO dla projektu Pepsi Cola w Bukareszcie. Wcześniej, w latach 1994 - 1996 pan Havar był 
attache ekonomicznym w Kolumbii i Wenezueli (w randze Pierwszego Sekretarza ds. Spraw 
Ekonomicznych). W latach 1993-1994 Pan Havar pełnił funkcję dyrektora finansowego („CFO”) 
w spółce M-Systems (podmiot działający na rynku nowych technologii), która to spółka w 
okresie pełnienia przez niego funkcji została wprowadzona na NASDAQ.     
Pan Havar posiada tytuł B.A oraz M.B.A. nadany przez Uniwersytet Bar Ilan University w Izraelu. 

Rada Dyrektorów stoi na stanowisku, iŜ rezygnacja Pana Tsabar oraz powołanie Pana Havar na 
stanowisku CEO spółki AMC nie wpłynie na zmianę polityki inwestycyjnej Spółki.  
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
 
Atlas Management Company Limited  Tel +48 (0) 22 208 07 00 
Reuven Havar  
 
Fairfax I.S. PLC      Tel +44 (0) 207 598 5368 
David Floyd / Rachel Rees 
 
Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited  Tel +44 (0) 1481 211000  

Andre Le Prevost 

 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539) w związku z paragrafem 5 ustęp 1 
punkt 21 oraz 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim. 
 

 


