
Grzegorz Kossakowski  – Członek Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. („Spółka”) 

 

Urodził się w 1972 roku. W 1996 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (dyplom "Summa Cum 

Laude"). Jest również absolwentem Manchester Business School, gdzie uzyskał dyplom MBA (z wyróżnieniem). 

Uczestniczył m.in. w podyplomowym programie dla kadry zarządzającej (Advanced Executive Program) na 

Northwestern University oraz Kellogg School of Management. 

 

Od 8 stycznia 2009 roku wchodzi w skład zarządu spółki Agora S.A. (dalej „Agora”) 28 czerwca 2013 roku 

wybrany na kolejną kadencję. Nadzoruje segment Reklama Zewnętrzna oraz piony Finanse i Administracja oraz 

Nowe Przedsięwzięcia. Zasiada w radach nadzorczych AMS S.A., Helios S.A. oraz AdTaily Sp. z o.o. (spółki 

zależne od Agora S.A.). 

 

W latach 2009-2012 pełnił funkcję dyrektora finansowego Agory. 

 

W Agorze od listopada 2000 roku. Na początku na stanowisku kierownika ds. transakcji w pionie nowych 

przedsięwzięć, a od kwietnia 2005 roku jako dyrektor tego pionu. 

 

W latach 1996-2000 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen w dziale doradztwa inwestycyjnego 

(Corporate Finance). W trakcie pracy w Arthur Andersen prowadził szereg doradczych projektów 

inwestycyjnych związanych m.in. z pozyskiwaniem kapitału dla spółek, głównie z sektora TMT. 

 

Pan Kossakowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez niego sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,  

w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 

Pan Grzegorz Kossakowski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

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

 

Nie prowadzi on działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

 

 

 


