
Pan Tomasz Biełanowicz. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 9 lipca 2007 roku. 

Obecnie – od kwietnia 2022 roku - pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa w Polsce firmy inwestycyjnej z 

siedzibą na Gibraltarze – Logistable Limited. 

Wcześniej – w latach 2017-2021 - pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu w G-Rock Limited 

(Goldensandbank) z siedzibą na Gibraltarze,  a w latach 2011 -2017 Polskiego Banku Przedsiębiorczości (obecnie 

Nest Banku). 

W przeszłości pracował w Departamentach Skarbu PKO Banku Polskiego S.A.  i ABN Amro Banku, gdzie był 

odpowiedzialny za obrót papierami wartościowymi. Pracował również jako zarządzający portfelem obligacji w 

PTE Kredyt Banku S.A. 

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył 

również studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  

Wykonywana przez Pana Tomasza Biełanowicza działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest 

konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu. 

Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Pan Michał M. Lisiecki. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 18 kwietnia 2018 roku.  

Polski przedsiębiorca, twórca i główny akcjonariusz notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie spółki PMPG Polskie Media S.A., w której od roku 2018 do chwili obecnej zasiada w Radzie 

Nadzorczej, powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Wydawca m.in. tygodników 

„Wprost.pl” i „Do Rzeczy”.  

Menedżer, ekspert ds. mediów i komunikacji marketingowej. Promotor przedsiębiorczości, zwłaszcza 

przedsiębiorczości młodzieży. Inwestor i partner VC, którego strategią jest inwestowanie długoterminowe 

kapitału w branże medialne i technologiczne. Pomysłodawca i współzałożyciel ponad 30 firm, zarówno na 

wczesnych etapach rozwoju, jak i na etapie pozyskiwania środków na dalszy rozwój. 

W latach 2006 - 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w spółkach 

Grupy Kapitałowej Emitenta, m.in. w Agencji Wydawniczo-Reklamowej "WPROST" sp. z o.o. (w latach 2010-2019) 

oraz w Distribution Point Group sp. z o.o. (w latach 2013-2019). Michał Maciej Lisiecki pełnił również funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro sp. z o.o.  

Michał Maciej Lisiecki posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu  

i na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestniczył również w seminariach menadżerskich organizowanych przez 

Harvard Business School i YPO. Aktywny komentator bieżących wydarzeń na rynku prasowym, a także recenzent 

publikacji z obszaru komunikacji marketingowej. 

Uhonorowany tytułem Menedżera Roku Home&Market jako jeden z najmłodszych menedżerów w 2002 roku.  

W 2007 roku wyróżniony certyfikatem Przedsiębiorczości i powołany do Polskiej Rady Programowej 

Przedsiębiorczości. Jeden z założycieli Memoriału Wolności Słowa. W grudniu 2015 r. otrzymał specjalne 

wyróżnienie Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – Stowarzyszenia Historyczno-Społecznego,  

a w marcu 2016 r. został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Pierwszy 

laureat Nagrody Leopolda Tyrmanda. 



Wykonywana przez Pana Michała Lisieckiego działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest 

konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu. 

Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Pan Michał Krzyżanowski. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 7 listopada 2018 roku. Członek niezależny. 

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzania 

Biznesem. Uzyskał tytuł doktora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Ekonomia. 

Pan Michał Krzyżanowski posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu firmą, szczególnie w 

zakresie finansów i administracji. Osiągał liczne sukcesy w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych i procesów 

restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w wyznaczaniu celów i misji firm. Z powodzeniem tworzył plany 

strategiczne, finansowe i rozwojowe, realizował działania operacyjne. 

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Quest CM Sp. z o.o. oraz Partnera, Dyrektora Finansowego i 

Prokurenta w spółce QUEST Change Managers Sp. z o.o., gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne, 

finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; realizację projektów konsultingowych i doradczych dla firm 

w zakresie zarządzania, finansów i ekonomii; wdrażanie w organizacjach nowoczesnego systemu zarządzania 

finansami w ramach prowadzonych projektów; prowadzenie warsztatów dla właścicieli firm i najwyższej kadry 

zarządczej z zakresu zarządzania finansami. 

Obecnie ponadto pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek Satis Group S.A. i BiOERG S.A. 

W latach 2021-2022 pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Devo Energy S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie firmą.  

W roku 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu WOLFS Fundusz Private Equity S.A., gdzie odpowiedzialny był za 

przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej spółki – zarządzanie finansowe; stworzenie strategii firmy – w 

zakresie zarządzania, finansów i marketingu oraz uporządkowanie struktury spółki – bieżące zarządzanie spółką. 

W latach 2017-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), 

gdzie odpowiadał za reorganizację firmy, zmianę profilu działalności na zarzadzanie nieruchomościami i 

działalność deweloperską; tworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów marketingu, sprzedaży 

oraz zarządzanie finansowe w spółce – tworzenie nowego modelu zarządzania finansowego. 

W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Corporation S.A., gdzie odpowiadał za 

zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; tworzenie strategii firmy – w zakresie 

zarządzania, finansów marketingu, sprzedaży; zarzadzanie majątkiem spółki – zarządzanie nieruchomościami, 

obrót nieruchomościami, prowadzenie projektów inwestycyjnych; zarządzanie inwestycjami w spółce – 

tworzenie wartości dla akcjonariuszy. 

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki QUEST Change Managers Sp. z o.o., gdzie 

odpowiedzialny był za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; realizację 

projektów konsultingowych i doradczych dla firm o obrotach pomiędzy 20 a 600 mln PLN, z branży budowlanej, 

paliwowej, rolnej, produkcyjnej i handlowej, w zakresie zarządzania, finansów i ekonomii; wdrażanie w 

organizacjach nowoczesnego systemu zarządzania finansami w ramach prowadzonych projektów; prowadzenie 

warsztatów dla właścicieli firm i najwyższej kadry zarządczej z zakresu zarządzania finansami. 



W latach 2013-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce ABM Solid S.A. (w 

upadłości układowej), gdzie odpowiedzialny był za restrukturyzację i reorganizację przedsiębiorstwa, w tym 

restrukturyzację finansów firmy; tworzenie strategii firmy; opracowanie wstępnych warunków upadłości 

układowej oraz przygotowanie spółki do zawarcia układu; skuteczne negocjacje z wierzycielami układowymi oraz 

wierzycielami pozaukładowymi. 

W latach 1995-2011 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego (do 2006 roku) oraz Wiceprezesa Zarządu (od roku 

2006) w spółce Warbud Beton S.A., gdzie odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie strategiczne oraz sprawowanie 

nadzoru nad działalnością spółek zależnych; przeprowadzanie zmian organizacyjnych i restrukturyzacji; 

tworzenie i realizację długofalowej strategii rozwoju firmy; opracowywanie i realizację projektów rozwojowych i 

inwestycyjnych firmy; tworzenie polityki finansowej firmy; tworzenie i wdrażanie prognoz oraz strategii 

finansowych. 

Wykonywana przez Pana Michała Krzyżanowskiego działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest 

konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki 

cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu. 

Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Grzegorz Lewko. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 8 września 2020 roku. Członek niezależny. 

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 

Krakowie, specjalizacja odnowa-psychosomatyczna.  

Pan Grzegorz Lewko jest przedsiębiorcą. Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą spożywczą, a od 

ponad 10 lat z branżą e-commerce. Z sukcesem współtworzył i rozwijał przedsięwzięcia związane z 

wprowadzaniem produktów i usług na krajowy i zagraniczne rynki, a także z budowaniem baz odbiorców w 

Internecie.   

Doświadczenie zawodowe:  

2003 – 2004 – Regis Sp. z o.o., specjalista do spraw handlowych – współpraca przy tworzeniu jednej z pierwszych 

polskich marek suplementów diety i żywności funkcjonalnej „Activita” (obecnie „Activlab”). 

2004 – 2019 – Własna działalność gospodarcza – stworzenie i prowadzenie sieci specjalistycznych sklepów z 

suplementami diety powiązanych z doradztwem dietetycznym. 

2010 – 2019 – Własna działalność gospodarcza – wprowadzenie na rynek własnej marki suplementów diety This 

is BIO™.  

2019 – obecnie – Cap Martin Sp. z o.o., Prezes Zarządu – kontynuacja i rozwój projektu This is BIO™.  

Wykonywana przez Pana Grzegorza Lewko działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna 

w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej 

jako członek jej organu. 

Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Pan Andrzej Chmiel.  



Menedżer i przedsiębiorca z ponad 25 letnim doświadczeniem. Przez 13 lat był związany z marką Pepsi-Cola, 

pełniąc latach 2002-2008 funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za marketing w Pepsi-Cola General Bottlers 

Poland sp. z o.o. i odpowiadał m.in. za opracowanie i realizację planów marketingowych firmy w Polsce i krajach 

bałtyckich. Wcześniej pełnił funkcję marketing managera Central Europe Group Pepsi Americas w Budapeszcie. 

Odpowiadał m.in. za wprowadzenie nowych produktów Pepsi na rynki polski, węgierski, czeski i słowacki. Jako 

Business Developement Manager Pepsi-Cola General Bottlers Poland prowadził projekty akwizycji na rynku 

napojów chłodzących w Polsce. W latach 90. był brand managerem w PepsiCo Trading Poland sp. z o.o. 

Po odejściu z korporacji tworzył i finansował start up’y najpierw Direct One a potem MoneyZoom wprowadzając 

na rynek porównywarki finansowe i ubezpieczeniowe oraz aplikacje mobilne umożliwiające zarządzanie 

finansami osobistymi. W roku 2008 został powołany do Rady Nadzorczej PMPG Polskie Media. W latach 2010-

2012 oraz 2016-2020 pełnił funkcje związane z zarządzaniem marketingiem w PMPG.  W październiku 20020 roku 

został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu AWR Wprost, które piastował do stycznia 2022 roku.  

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki wrocławskiej Akademii 

Ekonomicznej. W trakcie studiów uzupełniał edukację i odbywał praktyki w Stanach Zjednoczonych. 

Wykonywana przez Pana Andrzeja Chmiela działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna 

w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej 

jako członek jej organu. 

Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Pan Piotr Piaszczyk. Członek Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 15 września 2020 roku.  

Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jest radcą prawnym. 

W działalności prawniczej specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie 

gospodarczym.  

Posiada także doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu, likwidatora oraz członka rady nadzorczej 

spółek.   

Ze spółką PMPG Polskie Media S.A. jest związany od roku 2008. Zajmował stanowiska Prawnika (do roku 2014), 

Radcy Prawnego (od 2014 do 2019 roku), Dyrektora do spraw korporacyjnych i relacji z inwestorami (od 2018 

roku do 2019), Członka Zarządu (od 2019 do 2020 roku) oraz Członka Rady Nadzorczej (od 2020 do 2021 roku).  

Wykonywana przez Pana Piotra Piaszczyka działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna 

w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej 

jako członek jej organu. 

Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

  

 


