Pan Adam Stańczak – Prezes Zarządu
Pan Adam Stańczak jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na
wydziale Zarządzania i Marketingu.
W swojej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych
oraz osobowych, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu marketingowego wsparcia
sprzedaży. Adam Stańczak pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki ASM Group S.A. w latach
2010 – 2019 roku. W 1998 roku był jednym z założycieli PARTNER ASM s.c. (poprzednika
prawnego Spółki) funkcjonującej jako ogólnokrajowa agencja marketingowa realizująca usługi
z zakresu merchandisingu i promocji w największych sieciach handlowych. Adam Stańczak,
będąc jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy Spółki ASM oraz od 2010 roku Prezesem
Zarządu, odpowiadał za jej dynamiczny rozwój, doprowadzając do pozycji jednego
z wiodących graczy na polskim rynku wsparcia sprzedaży i outsourcingu.
Pan Adam Stańczak oświadczył, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną
wobec ASM Group S.A., ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Adam Stańczak oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym

Pan Łukasz Stańczak – Członek Zarządu
Pan Łukasz Stańczak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Szkoły Głównej Handlowej – Podyplomowe Studia Akademii Spółek.
W swojej karierze zawodowej Pan Łukasz Stańczak zajmował się obsługą prawną podmiotów
gospodarczych oraz funduszy inwestycyjnych. Ponadto Pan Łukasz Stańczak w latach 2013
– 2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Biotech Varsovia Pharma spółki z o.o. oraz od
stycznia 2014 roku do listopada 2014 roku pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej ASM
GROUP S.A. W latach 2017 – 2019 Pan Łukasz Stańczak pełnił funkcję członka Zarządu ASM
Group S.A.
Pan Łukasz Stańczak oświadczył, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną
wobec ASM Group S.A., ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Łukasz Stańczak oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym

Dr. Krzysztof Przybyłowski – Członek Zarządu
Pan Krzysztof Przybyłowski posiada wykształcenie wyższe (doktor nauk ekonomicznych),
w latach 1984 – 1990 ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej
Planowania i Statystyki w Warszawie (specjalizacja: Ekonomika i Organizacja Obrotu
Towarowego i Usług). Ponadto Pan Krzysztof Przybyłowski w latach 1994 – 1995 ukończył
studia doktoranckie na University of Minnesota, Carlson School of Management i H. Humprey
Institute of Public Affairs oraz w 1997 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych
w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
Pan Krzysztof Przybyłowski jest współautorem podręczników marketingu wydanych w Polsce,
Rosji i na Ukrainie, artykułów naukowych z zakresu zarządzania, publikowanych w Polsce
i USA. Ponadto prowadził wykłady z przedmiotów „Marketing Management” w programie
Canadian Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej i „Strategic Marketing” w programie
CEMS w Szkole Głównej Handlowej.
Pan Krzysztof Przybyłowski w latach 1989 – 2007 w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako kolejno asystent i adiunkt, równocześnie
w latach 1995 – 1999 był menadżerem projektów uczelni ekonomicznych z Polski, USA
i Ukrainy, których celem było unowocześnienie edukacji menedżerskiej w Polsce oraz na
Ukrainie. W roku 2000 w McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako marketing
manager. W latach 2003 – 2006 w agencji reklamowej Goldfinger Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz agencji PR, Propublic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako dyrektor
strategii oraz członek zarządu. W latach 2004 – 04.2020 pełnił funkcję członka Zarządu
w LARQ S.A. (dawniej CAM MEDIA S.A.) z siedzibą w Warszawie.
Pan Krzysztof Przybyłowski oświadczył, że nie wykonuje innej działalności będącej
konkurencyjną wobec ASM Group S.A., ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek
kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Krzysztof Przybyłowski oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym

Pani Weronika Wagner – Członek Zarządu
Pani Weronika Wagner jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia w zakresie organizacji i zarządzania.
Pani Weronika Wagner jest wykwalifikowanym menagerem z 15 letnim doświadczeniem
agencyjnym w realizacji wydarzeń specjalnych, wyjazdów incentive, obsługi klienta,
niestandardowych form reklamy, a także promocji dla takich branż jak telekomunikacja, IT oraz
bankowości. Pani Weronika Wagner posiada kompetencje do zarządzania działaniami client
service, komunikacji, wsparcia sprzedaży, trade marketingu. W latach 2011 – 2016 związana
z PGNiG S.A., głównymi obszarami działania Pani Weroniki Wagner były projekty z zakresu
promocji i sponsoringu.
Pani Weronika Wagner oświadczyła, że nie wykonuje innej działalności będącej
konkurencyjną wobec ASM Group S.A., ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek
kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Weronika Wagner oświadczyła również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym

