
Życiorys zawodowy Jakuba Kokoszki – Prezes Zarządu 
 
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 

imię i nazwisko: Jakub Kokoszka 
 
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu 
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: 13 sierpnia 2018 r. 

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Jakub Kokoszka - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Zarządzania na 
Uniwersytecie Warszawskim. Jakub Kokoszka jest współtwórcą marki NAVIA, producenta 
luksusowych łodzi motorowych. W okresie od września 2006 r. do czerwca 2009 r. był 
Dyrektorem Zarządzającym firmy Navia sp. z o.o., odpowiedzialnym za organizację procesu 
produkcji oraz budowę sieci sprzedaży łodzi motorowych NAVIA w Europie. Od lipca 2009 
r. do października 2010 r., pracownik Działu Rozwoju Sieci Dealerskiej BMW Polska, 
wchodzący w skład zespołu odpowiedzialnego za realizowanie strategii rozbudowy sieci 
dealerskiej BMW oraz MINI w Polsce. Od 2007 r. jest stałym współpracownikiem „Gazety 
Bankowej”, gdzie prowadzi kolumnę dotyczącą najnowszych koncepcji zarządzania, 
przywództwa oraz strategii inwestycji długoterminowych. Posiada duże doświadczenie  
w projektowaniu kanałów sprzedaży oraz usług dla klientów marek premium. Jest również 
prezesem zarządu Domu Aukcyjnego Abbey House S.A., którą to spółkę z sukcesem 
wprowadził na rynek NewConnect w maju 2011 roku. Zarządzający oraz członek komitetu 
inwestycyjnego pierwszego na polskim rynku funduszu inwestycyjnego rynku sztuki – FIZ 
AN Abbey Art Fund, prowadzonego przez IDEA TFI S.A. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 

 
03.2012 – obecnie: Dom Aukcyjny Abbey House S.A. - stanowisko -  Prezes Zarządu 
 
2012 - obecnie:   Art&Business Magazine S.A. - stanowisko - Prezes Zarządu 
 
08.2012 - 03.2013: Abbey Asset Management Sp. z o.o. - stanowisko - Prezes Zarządu 
 
02. - 12.2011:   Art&Business Sp. z o.o. - stanowisko - Członek Zarządu 
 
09.2010 – 03.2012: Dom Aukcyjny Abbey House S.A. - stanowisko -  Wicerezes Zarządu 
 
09.2010 - obecnie:  Art&Business Sp. z o.o. - stanowisko - redaktor sekcji Bizness, 

odpowiedzialny za layout i treść. 
 
2009 - 2010:  BMW Polska Sp. z o.o. - stanowisko -  asystent w Działe Rozwoju Sieci 

Dealerskiej, odpowiedzialny za realizowanie strategii rozbudowy sieci 
dealerskiej BMW oraz MINI w Polsce. 

 



2007 - obecnie:  Gazeta Bankowa – współpracownik, autor ponad dwudziestu artykułów  
z zakresu koncepcji zarządzania, przywództwa oraz strategii inwestycji 
długoterminowych 

 
2006 - 2009:  Navia Sp. z o.o. – producent luksusowych motorówek, stanowisko - 

Project Manager, odpowiedzialny za stworzenie, rozwój i wprowadzenie 
marki na rynek europejski 

 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 
 

Pan Jakub Kokoszka jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki zależnej od Emitenta  
Art & Business Magazine S.A i  nie prowadzi żadnej innej działalności mającej istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 
4. wskazanie wszystkich spółek 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, 

 
nazwa spółki: brak 
funkcja/ wspólnik: brak 

 
5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 

za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy  
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Kokoszka nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Kokoszka nie otrzymał sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Jakub Kokoszka pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 
7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej, 

 
Pan Jakub Kokoszka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej. 



 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Jakub Kokoszka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 

 


