
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 
 

Pan Mariusz Herman – Członek Rady Nadzorczej  
 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 
Mariusz Herman – Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 2025 
 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Pan Mariusz Herman od 1990 roku zawodowo związany z marketingiem oraz branżą 
mediową i reklamową. Pełnił funkcje kierownicze m.in w „Agora S.A.- Gazeta Wyborcza”, 
Polskie Media S.A., TVP S.A, Polskie Radio S.A.. Był wiceprzewodniczącym Rady 
Nadzorczej a później prezesem zarządu Sportlive S.A. Pan Mariusz Herman pełnił funkcję 
doradcy zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. i prezesa Radia „ZET” Andrzeja 
Wojciechowskiego. Był wykładowcą w Społecznej Akademii Nauk - przedmiot: Strategiczne 
Zarządzanie w Mediach. Jest prezesem Fundacji Media World Cup, która wraz z firma 
„Wellness in Poland” od 5 lat organizuje eventy dla wydawców i dziennikarzy z 30 krajów: 
Chin, Japonii, USA, Brazylii, Izraela, Norwegii, Ukrainy, Rosji i krajów UE. Na stałe 
współpracuje z kilkudziesięcioma redakcjami TV, portalami i wydawnictwami prasowymi 
w/w krajach. 

 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 
 
Pan Mariusz Herman nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 
Wellness in Poland Sp. z o.o. - Prezes Zarządu – 100% udziałów 
HB24Media Sp. z o.o. - Prezes Zarządu – 100% udziałów 
Intermedia Press S.A. - Prezes Zarządu – 50% akcji 
Medlife Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – 34% udziałów 

 
Pan/Pani w ostatnich pięciu latach pełniła funkcje w organach zarządzających i nadzorujących  
w następujących spółkach:  

 
Wellness in Poland Sp. z o.o. 
HB24Media Sp. z o.o. 
Intermedia Press S.A. 
Medlife Sp. z o.o. 
 

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mariusz Herman nie został skazany za przestępstwa 
oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 



W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mariusz Herman pełnił funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 
7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Mariusz Herman nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Mariusz Herman nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
 
 
 
 


