
Życiorys zawodowy Pan Shane Mc Carthy 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

imię i nazwisko: Shane Mc Carthy 
zajmowane stanowisko:   
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej 

termin upływu kadencji: : 22.11.2021 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie: wyższe 
Przebieg pracy zawodowej:  
Karierę rozpocząłem w produkcji imprez i inscenizacji w 1983 roku z U2 podczas trasy Joshua Tree, na 
której wystąpiło wielu wykonawców, w tym The Rolling Stones, Bruce Springsteen, The Eagles. 
Kupiłem firmę Upfront od U2 w 1989 roku, aby kontynuować działalność firmy w branży rozrywkowej i 
produkcjnej. 
W 1991 roku założył firmę Atlantic Production, aby zarządzać i produkować imprezy na całym świecie, z 
listą klientów, do której należą: The Pope, Madonna, Co; onel Kadaffi, Igrzyska Olimpijskie, Saudi 
Aramco, żeby wymienić tylko kilka.  
Byłem również zaangażowany w różne start-upy, w tym Babyforest. 
Obecnie pełnię rolę zarządczą w następujących firmach: 

• Director of Deep Blue Events Ltd

• Director of Square Sail Ventures Ltd

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy

d) 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:

• Deep Blue Events Ltd
• Square Sail Ventures Ltd

e) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba



 

 

taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego: 
Nie dotyczy 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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: 

Nie dotyczy 
g) Informacje, 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: 
Nie dotyczy 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy 

 


