
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu Stopklatka S.A.  

Urodzona w 1974 roku. Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Wrocławskim.  

W 1999 roku uzyskała tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończyła liczne kursy  

i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów, w tym ACCA, uzyskując status ACCA affiliate.  

Od listopada 2013 roku kieruje rozwojem działalności telewizyjnej Grupy Agora S.A., w tym współpracą z Kino 

Polska TV S.A. przy projekcie kanału filmowego Stopklatka TV. W 2015 r. z sukcesem poprowadziła proces 

ubiegania się o przyznanie koncesji spółce zależnej Agory S.A. na kanał telewizyjny na ósmym multipleksie.  

W latach 2010 – 2013 była dyrektor zarządzającą platformy internetowej do sprzedaży e-booków  

i audiobooków Publio.pl. Stworzyła koncepcję oraz nadzorowała powstanie i działalność serwisu, który po roku 

od startu znalazł się w czołówce księgarni internetowych z publikacjami elektronicznymi.  

Z Agorą związana od 1999 roku. Pracowała jako menedżer w dziale zajmującym się przejęciami  

i inwestycjami dla Grupy Agora S.A. oraz w dziale Kontrolingu. Od 2008 roku jest komandytariuszem spółki 

komandytowej „Kapitał Ziemski Sp. z o. o. I”.  

Pani Agnieszka Sadowska nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Agnieszka Sadowska nie prowadzi 

podstawowej działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie (w tym stanowiłaby konkurencję) dla 

Spółki, za wyjątkiem pełnienia funkcji członka Zarządów następujących spółek zależnych Agora S.A.: Green 

Content sp. z o.o., TV Zone sp. z o.o., Joy Media sp. z o.o. oraz PTA sp. z o.o. 

Pani Sadowska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez nią 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 pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 


