
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej  
 
 
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
  

imię i nazwisko:  Andrew Kureth  
zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej  
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:  brak  
termin upływu kadencji:  5 luty 2019 r. 

  
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 

Pan Andrew Kureth jest dziennikarzem, wydawcą i autorem, działającym na polskim rynku 
wydawniczym i mieszkającym w Polsce od 2001 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej 
zarządzał wydawnictwami, serwisami informacyjnymi oraz stronami internetowych, tworząc  
z nich źródła wysokiej jakości treści. Obecnie pracuje w „Poland Today”, platformie 
wydawniczej i eventowej z siedzibą w Warszawie, pełniąc funkcję wydawcy jej flagowego 
kwartalnika. W latach 2007-2013 Andrew Kureth pełnił funkcję redaktora naczelnego 
biznesowego tygodnika „Warsaw Business Journal”. W swojej ponad dziesięcioletniej karierze 
dziennikarskiej Andrew Kureth opisywał najważniejsze wydarzenia o charakterze 
biznesowym, politycznym, ekonomicznym i społecznym. Pracował również jako 
korespondent zagraniczny opisując aktualne wydarzenia dotyczące Polski, pracując na terenie 
Francji, Gruzji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego autorskie publikacje ukazywały się 
na łamach takich wydawnictw, jak „Financial Times”, „PLUS Magazine” czy „EuroProperty 
Trends”. Andrew Kureth pochodzi z Detroit w stanie Michigan. Uzyskał tytuł licencjata  
w Kenyon College w Ohio. Studiował również w Wiedniu. 

 
Przebieg pracy zawodowej:  
 
2014 – obecnie:  Poland Today, Wydawca 
2007 – 2013: Warsaw Business Journal, Redaktor Naczelny 
2006 – 2007: Warsaw Business Journal, Zastępca Redaktora Naczelnego 
2005 – 2006: Warsaw Business Journal, Redaktor Prowadzący 
2004 – 2006: Warsaw Business Journal, Redaktor Wydania 
2004 – 2005: Warsaw Business Journal, Dziennikarz, Redaktor 
2004 – obecnie: dziennikarz 

  
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta  
 

Pan Andrew Kureth nie prowadzi działalności mającej 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, 

 
nazwa spółki:  Poland Today 
funkcja/wspólnik:  Wydawca 

 



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 Andrew Kureth nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrew Kureth nie otrzymał sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

  
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,  

w okresie o 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 miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Andrew Kureth pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  

  
7. 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. 

  
Pan Andrew Kureth nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej.  

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

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;  
  

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

 
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect".  
 


