
Informacje dotyczące Pana Macieja Gamrot 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Maciej Gamrot - Członek Zarządu 
Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia 

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
 

Maciej Gamrot pracował w branżach TMT (media, internet: Agora S.A., Audioteka S.A.), produkcji okien 

(Dobroplast – Arbonia A.G.) na stanowiskach dyrektora finansowego, członka zarządu oraz innych 

kierowniczych w finansach oraz w firmach audytorskich tzw. Big4. 

Ostatnio związany z dystrybutorem i producentem audiobooków Audioteka S.A., gdzie w latach 2016-2017 

pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu. 

Wcześniej w latach 2013-2016 pracował w Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o., czołowym polskim 

producencie stolarki PCV, spółce córce szwajcarskiej Grupy Arbonia A.G. Pełnił funkcję Dyrektora 

Finansowego i Członka Zarządu. 

W latach 1999-2013 związany z polską grupą medialną Agora S.A., gdzie pracował na różnych 

stanowiskach managerskich, m.in. jako Menedżer Sprawozdawczości Finansowej, p.o. Dyrektora 

Finansowego Agory S.A., członek zarządu spółek Grupy Agora i Szef Audytu Wewnętrznego Grupy. 

 

W latach 1996-1999 pracował na stanowisku Konsultanta i Kierownika Projektu w działach audytu firm PwC 

(wtedy Coopers&Lybrand) i EY (wtedy Arthur Andersen). 

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (1997). 

Posiada kwalifikacje ACCA, przyznaną przez The Institute of Certified Chartered Accountants z Wielkiej 

Brytanii (2002) oraz CIA, Certified Internal Auditor przyznaną przez The Institute of Internal Auditors z USA 

(2007).  

Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci. 

 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Brak. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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  
 
Audioteka S.A. – członek zarządu, obecnie nie pełni 
Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. – członek zarządu, obecnie nie pełni 
Dobroplast Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wiceprezes zarządu, obecnie nie pełni 
Dobroplast Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w likwidacji – 
likwidator, obecnie nie pełni 



 
 
 
e) 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  

Brak.  
 
f) 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  

Dobroplast Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w likwidacji – 
likwidator, obecnie nie pełni 
Likwidacja w trakcie 
 
 
 
g) informację, 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  

Brak. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Nie figuruje. 


