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Pan Mariusz Sikora posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2010 roku ukończył studia magisterskie
na kierunkach finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe w Szkoły Głównej Handlowej, natomiast
w  2011 r. studia magisterskie na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim. Od sierpnia 2013 r.
rozpoczął  starania o zdobycie uprawnień biegłego rewidenta. Działalność zawodową rozpoczął w lipcu
2007  r.  na  Wydziale  Ekonomicznym  Ambasady  RP  w  Berlinie,  gdzie  odpowiadał  za  raportowanie
ekonomiczno-prawne  oraz  udzielanie  pomocy  niemieckim  przedsiębiorcom  w  zakresie  prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie Polski. Następnie od lipca do września 2008 r. pełnił funkcję analityka
w dziale planowania i projektowania firmy Parkridge Development Sp. z o.o. w Warszawie. W okresie od
czerwca do grudnia 2011 r.  pełnił  obowiązki  księgowego w Prologistics Sp.  z  o.o.  w Szczecinie,  gdzie
zajmował się m.in. przeprowadzaniem analiz rentowności sprzedaży, kontaktem z instytucjami zewnętrznymi
oraz nadzorem nad saldami kont oraz dekretowaniem i księgowaniem dokumentów. Od stycznia 2012 r. do
marca 2014 r. działał w strukturach Financial Management Services Sp. z o.o. w Szczecinie, początkowo
jako młodszy analityk, a następnie jako analityk, specjalista  i realizował, m.in., zadania z zakresu obsługi
księgowej klientów, sporządzania opinii biegłych sądowych, raportów typu due diligence, biznes planów,
analiz  podatkowych  oraz  wycen  przedsiębiorstw,  a  także  koordynowania  prac  dotyczących  wdrażania
nowych programów księgowych. Od kwietnia 2014 roku do  maja 2016 roku był zatrudniony na stanowisku
specjalisty ds. księgowo-podatkowych w ECDDP Audyt Sp. z o.o. Do jego obowiązków należał wtedy, m.in.,
udział w badaniach rocznych sprawozdań finansowych, obsługa księgowa klientów, a także sporządzanie
analiz podatkowych oraz realizacja zadań z zakresu optymalizacji podatkowych. Od lutego do października
2017 roku pracował w Eurographic Group Sp. z o.o. na stanowisku księgowego. W tym czasie zajmował się,
organizacja pracy pionu księgowego, sprawowaniem nadzoru nad księgowością spółki, optymalizowaniem
procesów  księgowych,  rachunkowych  oraz  pracy  systemu  magazynowego,  wdrażaniem  instrumentów
controllingowych,  a  także  organizacją  systemu  kontroli  wewnętrznej.  Od  listopada  2017  jest
współwłaścicielem i prezesem biura rachunkowego Enteris Sp. z o.o. 
Od 13.06.2014r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
Pomiędzy  Panem  Mariuszem  Sikora,  a  członkami  organów  nadzorujących  i  zarządzających  Spółki
występują powiązania rodzinne. Pan Mariusz Sikora jest bratem Pana Piotra Sikory – Prezesa Zarządu
Megaron S.A.
Poza  wyżej  wymienionymi  powiązaniami  rodzinnymi  nie  występują  żadne  inne  powiązania  rodzinne
pomiędzy  nim  a  członkami  organów  administracyjnych,  zarządzających  i  nadzorczych  Spółki  a  także
zatrudnionymi przez Spółkę osobami zarządzającymi wyższego szczebla.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Sikora nigdy nie był skazany za przestępstwa oszustwa
oraz  nie  otrzymał  sądowego  zakazu  działania  jako  członek  organów  zarządzających  lub  nadzorczych
w  spółkach  prawa  handlowego.  Nie  pełnił  funkcji  członka  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego
w podmiotach będących w upadłości,  zarządu komisarycznego lub likwidacji.  Nie prowadzi działalności



konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A.,  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej  osobie  prawnej  jako  członek  jej  organu.  Na  chwilę  obecną  nie  figuruje  w  Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


