
Pan Andrzej Tabor 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Imię i nazwisko: Andrzej Tabor 

 

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

 

Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: dzień odbycia walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Pan Andrzej Tabor w 1995 roku ukończył studia wyższe na Concordia University  

w Montrealu, w Kanadzie, na kierunku Finanse Międzynarodowe (International 

Finance), zdobywając tytuł Bachelor of Commerce (tytuł licencjata). W latach  

1989 - 1991 roku kształcił się także na Red River Collage Polytechnic w Winnipeg  

w Kanadzie, na kierunku Księgowość i Finanse (Accounting and Finance).   

 

Karierę zawodową rozpoczął w 1995, pracując dla „Korona” Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych. na stanowisku Analityk. Następnie w Cargill Financial Markets Inc 

Equity Trader CEE, zajmując się akcjami i instrumentami pochodnymi w krajach Europy 

Środkowo – Wschodniej. Następnie, w latach 1999 – 2001 zatrudniony był w Banku 

Handlowym S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nabył 

doświadczenie w zarządzaniu biurem maklerskim. Od lipca 2001 roku pełnił funkcję 

członka zarządu w Erste Securities Polska S.A. Funkcję tę wykonywał do lipca 2012 

roku, następnie objął stanowisko Doradcy Zarządu. Stanowisko to piastował  

do czerwca 2014 roku, kiedy to zakończył współpracę z Erste Securities Polska S.A.   

 

W lipcu 2014 roku pan Andrzej Tabor założył Heraclon International Sp. z o. o. Spółka 

jest jednym z pierwszych i największych wydawnictw audio w Polsce. Pan Andrzej 

Tabor pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu. Heraclon International Sp. z o. o. jest 

właścicielem spółki Audiobook.pl Sp. o. o. a pan Andrzej Tabor pełni w niej  funkcję 

Prezesa Zarządu do chwili obecnej.  

 

We wrześniu 2018 roku pan Andrzej Tabor założył Heraclon Publishing Canada Inc. 

Spółka zajmuje się działalnością wydawniczą oraz dystrybucją audiobooków  

na rynkach zagranicznych. Pan Andrzej Tabor pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu  

od 2018 roku, do chwili obecnej.     

 

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Spółki 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: 

 

Pan Andrzej Tabor pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu w następujących spółkach: 

Heraclon International Sp. z o. o. (od lipca 2014 roku), Audiobook.pl Sp. z o. o.  

(od stycznia 2016 roku) oraz Heraclon Publishing Canada Inc. (od września 2018 roku).  

 

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie,  

Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. 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: 

 

 

Pan Andrzej Tabor nie został skazany prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania,  

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

 

6. 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. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku  

do działalności Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 

albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Nie dotyczy. 

 

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Andrzej Tabor nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


