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 na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. 

 

 

 

 

Zarząd Megaron S.A. pragnie przedstawić kandydaturę Pana Mariusza Adamowicza na członka Rady 

Nadzorczej Megaron S.A.: 

 

 

Pan Mariusz Adamowicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału 

Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie. Pracował na 

stanowisku Specjalisty d/s ekonomicznych w Zakładach Chemicznych Szczecin (1987–1989) oraz 

MIKROSOFT Sp. z o.o. w Szczecinie (1989 – 1990). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce RETRA Sp. z 

o.o. w Szczecinie (1990 – 1991) oraz Pomorskich Zakładach Drobiarskich Sp. z o.o. w Toruniu (1994 – 

1995). Był również wspólnikiem – konsultantem d/s finansowych w Biurze Ekonomiczno-Prawnym Spółka 

cywilna w Szczecinie (1990 – 1991) oraz w Agencji Konsultingowo-marketingowej CONMAR Spółka 

cywilna M.Adamowicz i A.Bieńko w Szczecinie (1992 – 2007). Od stycznia 2007 r. Pan Mariusz Adamowicz 

prowadzi indywidualną działalność gospodarczą CONMAR Konsulting w Szczecinie - jest konsultantem d/s 

finansowych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz dużych, średnich i małych 

podmiotów gospodarczych w zakresie finansów podmiotów gospodarczych, w szczególności 

przygotowywania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji finansowej, przekształceń własnościowych, 

wyceny wartości przedsiębiorstwa, finansowania inwestycji z funduszy UE, oraz organizacji podmiotów 

gospodarczych i zarządzania. 

Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. Od 2012 pełni funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje).  

W latach 2013-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy MPT Sp. z o.o. w Warszawie, 

działającej w sektorze handlu hurtowego artykułami spożywczymi.  

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Adamowicz 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. 

 

Pan Mariusz Adamowicz spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone 

w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów 

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia 

kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.  
 


