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Opis kwalifikacji 

Lider projektu Higo - przełomowego systemu telemedycznego, który wprowadza nową definicję 

„wizyty lekarskiej”. Aktywny zawodowo od 15 lat zdobywający doświadczenie poprzez zakładanie 

i prowadzenie firm z różnych branż. Jest twórcą i liderem ToReforge – firmy typu company builder, 

budującej nowe biznesy. Wcześniej tworzył między innymi agencję marketingową Red2black, eventową 

Vision House oraz platformy e-commerce more4kids.pl czy Mobileworld.pl. 

Informacje o kadencji 

Powołanie nastąpiło na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

29 czerwca 2020 roku do aktualnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej, która wygasa z dniem 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.  



 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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 

To Reforge Sp. z o.o. Sp. k. – jest Prezesem Zarządu od 2017 roku 

To Reforge Sp. z o.o. – jest Prezesem Zarządu od 2017 roku 

To Reforge Holding Sp. z o.o. Sp. k. – jest Prezesem Zarządu od 2016 roku 

To Reforge Holding Sp. z o.o. – jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem od 2016 roku 

Websmarty Sp. z o.o. – jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem od 2008 roku 

HigoSense Sp. z o.o. – jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem od 2017 roku 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 

Nie dotyczy 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku 
o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Nie dotyczy 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie dotyczy 

Informacja, 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 

Nie dotyczy 

Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy 


