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Wykształcenie: 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
1990 – 1995 Marketing i Zarządzanie 
 
American Consortium of Universities 
2001 – 2003 Postgraduate Master of Business Administration Management 
Podyplomowe studia biznesowe z dziedziny Marketing i Zarządzanie 
 
SGH Warsaw School of Economics 
2003 – 2005 Postgraduate Executive Studies in Finance 
Podyplomowe studia z dziedziny zarządzania finansów 
 
EFS organizowany przez Ernst & Young - Akademię Biznesu we współpracy z SGH Warszawa 
 
University of Oxford - Said Business School 
2015 – 2016 Strategie finansowe Kierunek studiów: Finanse Międzynarodowe 
 
Aktywność i stowarzyszenia: St. Hugh's College ukończony in March 2016 
 
 

Doświadczenie zawodowe: 
 
Wysoko wykwalifikowany menedżer z krajowym i międzynarodowym doświadczeniem w operacjach, 
zarządzaniu zyskami i stratami, wielokanałowej dystrybucji produktów, planowaniu strategicznym 
zarówno w przypadku start-upów, jak i rozwijających się organizacji. Zorientowany na wyniki, 
zdecydowany lider ze sprawdzonymi sukcesami w identyfikacji nowego rynku, myśleniu strategicznym 
i rozwiązywaniu problemów. Udokumentowane doświadczenie w zwiększaniu sprzedaży, udziałów w 
rynku i rentowności. Tendencja do rozwoju w dynamicznych i płynnych środowiskach, przy 
zachowaniu pragmatyzmu i skupienia. 
 
Stock Polska 
Dyrektor Zarządzający 
Stock Polska 
czerwiec 2016 – obecnie 
Lokalizacja: Warszawa 
 
Agros Nova  
Prezes Zarządu 
styczeń 2011 – listopad 2015 
Holding firm produkujących żywność, nabyty przez IK Fund in 2010 
 
Johnson & Johnson 
Area Managing Director CEE Cluster 
listopad 2008 – styczeń 2011 
Zarządzanie klastrem w Europie Środkowo-Wschodniej; odpowiedzialny za działalność konsumencką 
oraz nieregulowany rynek pozagiełdowy 
listopad 2005 – październik 2008 
Pełne zarządzanie lokalną organizacją, odpowiedzialność za rachunek zysków i strat dla 
przedsiębiorcy, ekspansja i rozwój akwizycji na rynku. 
 
BIC Polska 
General Manager 
lipiec 2001 – październik 2005 
Zarządzanie dużymi biznesami w Polsce, Ukrainie, Słowacji i Czechach; odpowiedzialność za 
rachunek zysków i strat dla przedsiębiorcy. 
 
BIC Ukraine 



General Manager 
2003 – 2005 
 
Bonduelle 
Dyrektor Marketingu i Sprzedaży 
1994 – czerwiec 2001 
Zarządzanie Polską, krajami bałtyckimi i Białorusią, wprowadzanie produktów na nowe rynki, 
budowanie organizacji sprzedaży i dystrybucji w krajach, koordynowanie i zarządzanie działaniami 
marketingowymi - kampaniami w regionie. 
 

 
Zgodnie z Oświadczeniem: 
 

 Pan Marek Władysław Sypek nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne 
znaczenie dla Spółki 

 Pan Marek Władysław Sypek obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
innych spółek kapitałowych 

 Pan Marek Władysław Sypek w okresie ostatnich pięciu lat nie został/a skazana 
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, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał/a 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

 Pan Marek Władysław Sypek nie pełnił/a funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, 

 Pan Marek Władysław Sypek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku 
do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

 Pan Marek Władysław Sypek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
 


