
Życiorys zawodowy Mariusza Szypury – Prezes Zarządu  

 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

imię i nazwisko: Mariusz Szypura 
 
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu  
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: Lipiec 2020 roku  

 

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Mariusz Szypura jest właścicielem i Prezesem Warządu warszawskiego nienależnego studia 

tworzącego gry - Telehorse.  Szypura studiował na Politechnice Poznańskiej. Pracował jako 

grafik, a później dyrektor kreatywny w agencjach reklamowych. Stworzył setki projektów 

i kampanii. Dla  wytwórni płytowych przygotował wiele okładek płyt. Za okładkę albumy 

Silver Rocket „Tesla” dostał nagrodę Fryderyka. Stworzył okładki m.in. dla laureata Grammy 

– Włodka Pawlika, Myslovitz, T.Love i Ani Dąbrowskiej. Mariusz Szypura jest także 

doświadczonym muzykiem z kilkunastoma albumami w dorobku. Gra z Happy Pills, Silver 

Rocket i Peterem J. Birchem. Skomponował także ścieżki dźwiękowe do dwóch filmów i 

wyprodukował kilka płyt innych artystów.  W 2014 roku zajął 26 miejsce w rankingu 

najbardziej kreatywnych osób w biznesie przygotowanym przez Brief.pl. Produkowane przez 

Telehorse gry są nagradzane na całym świecie. 

 

Przebieg pracy zawodowej: 

 Od 1998 do 2004 – V&P – Graphic Designer 

 Od 2004 do 2012 – V&P – Creative Director 

 Od 2012 do 2014 – Getin Noble Bank – Creative Director 

 Od 2012 do 2014 – Krystof – Graphic Designer 

 Od 2013 – Telehorse Sp. z o.o. – wspólnik, Prezes Zarządu 

 Od 2014 – Jastrząb Post Sp. z o.o. – wspólnik 

 Od 2015 – Jastrząb Media Press Sp. z o.o. – wspólnik, od 2016 do 2017 członek Rady 

Nadzorczej 

 Od 2017 – B2BPartners S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 Od 2008 - Telehorse Mariusz Szypura – własna działalność gospodarcza 



 

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

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Mariusz Szypura 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: Telehorse Sp. z o.o. 

funkcja: Prezes Zarządu, do chwili obecnej 

wspólnik: do chwili obecnej  

 

nazwa spółki: Jastrząb Media Press Sp. z o.o. 

funkcja: Członek Rady Nadzorczej, od 2016 do 2017 

wspólnik: do chwili obecnej  

 

nazwa spółki: Jastrząb Post Sp. z o.o. 

wspólnik: do chwili obecnej  

 

nazwa spółki: B2BPartner S.A. 

funkcja: Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej  

 

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 Mariusz Szypura nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Mariusz Szypura 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 co 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 Mariusz Szypura 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, 

 

Mariusz Szypura 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; 

 

Mariusz Szypura nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

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

 

 


