
 

Wiktor Dega - Członek Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. („Spółka”) 

 

Upływ kadencji: 14 czerwiec 2020 r.  

Pan Wiktor Dega jest absolwentem kierunku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał certyfikat – Diploma in Managment w ramach podyplomowych 

studiów Master of Business Administration Był aplikantem sądowym, a następnie adwokackim. Zdał 

egzamin adwokacki. Rozpoczął karierę adwokacka w kancelarii Pociej, Dubois i Wspólnicy, a następnie 

Weil Gotshal & Manges sp.k. Paweł Rymarz. Obecnie jest wspólnikiem Kancelarii Dega Koroluk i 

Partnerzy.  

Pan Wiktor Dega jest członkiem organów lub wspólnikiem następujących spółek: 

-Członek Zarządu Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o.  

- Członek Zarządu Enezag1 sp. z o.o. 

- Członek Rady Nadzorczej iExpert.pl S.A. 

- Wspólnik Kancelarii Dega Koroluk i Partnerzy  

- Wspólnik Księgowość Warszawa KDS sp. z o.o. 

Pan Wiktor Dega w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów lub wspólnikiem następujących 

spółek: 

- Członek Zarządu Enezag2 sp. z o.o. 

- Członek Zarządu Enezag3 sp. z o.o. 

- Członek Rady Nadzorczej Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. 

Pan Wiktor Dega, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy 

w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

Pan Wiktor Dega posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Nie został skazany 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. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wiktor Dega nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego.  

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Wiktor Dega nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji. 


