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Zmiany w zarządzie Gras Savoye Polska

(Informacja prasowa – 22 stycznia 2016)

22 stycznia 2016 roku Artur Grześkowiak wiceprezes zarządu Gras Savoye Polska ogłosił, że złoży
rezygnację ze sprawowanej funkcji. Z początkiem marca br. obejmuje on funkcję prezesa zarządu
w polskich strukturach firmy brokerskiej Marsh.
Artur Grześkowiak związany był z Gras Savoye od 1998 roku, najpierw jako dyrektor handlowy,
następnie w 2004 objął funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego między innymi za rozwój handlowy,
rozwój sieci lokalnej oraz współpracę międzynarodową. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu i absolwentem IESE Business School. Posiada uprawnienia radcy
prawnego.
„Decyzja Artura jest dla mnie okazją, aby podziękować mu za jego ogromny wkład w rozwój Gras
Savoye na polskim rynku. To nie tylko bardzo dobry menager. To także, lub raczej przede wszystkim
wartościowy człowiek umiejący budować trwałe relacje oparte na poszanowaniu interesów obu
stron, na zaufaniu i na empatii.” – komentuje rezygnację Konopka prezes zarządu Gras Savoye w
Polsce.
Gras Savoye w niezmiennym składzie zarządu funkcjonowała od 2004 roku do stycznia bieżącego
roku. W tym czasie spółka uzyskała pozycję lidera na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego,
wdrożyła nowoczesne narzędzia IT i potroiła swoje obroty.
„Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom Gras Savoye i Pol-Assistance.
Szczególne podziękowania chciałbym złożyć moim kolegom z zarządu, nie tylko za 16 lat
fantastycznej współpracy, ale również za to, że okazali mi pełne zrozumienie i kibicują w nowych
wyzwaniach.” – mówi składający rezygnację wiceprezes Gras Savoye Polska Artur Grześkowiak.
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„Odchodzi od nas współpracownik, szef, manager. Zostaje przyjaciel i profesjonalista, Artur podjął
się dużego wyzwania i życzymy mu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji.” – podsumowuje Alexander
Konopka.

Gras Savoye niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwszą pozycję w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we Francji, a od 2004 w
Polsce. Firma Gras Savoye została założona w 1907 we Francji. W 2015 roku grupa Gras Savoye dołączyła do światowej sieci
brokerskiej Willis, aktualnie Willis Towers Watson.
Gras Savoye działa w Polsce w ramach dwóch spółek:

Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

Pol-Assistance – spółka serwisowa
Gras Savoye w Polsce, z 400 osobowym zespołem i obrotami przekraczającymi 150 mln PLN zapewnia obsługę wszystkich linii
ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, osobowe oraz specjalistyczne
produkty usługi takie jak na przykład ubezpieczenia pogodowe czy ubezpieczenie budowlane wad ukrytych. Usługi Gras Savoye
kierowane są dużych międzynarodowych firm oraz do średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Grupa specjalizuje się w
szczególności w obsłudze sektora budowlanego i nieruchomości, energetycznego, finansowego i motoryzacyjnego oraz podmiotów
publicznych. W ramach jej struktur istnieje dedykowany departament obsługi klientów francuskich. Grupa świadczy ponadto usługi w
zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeń, bancassurance, risk management, reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance.
Spółki Gras Savoye są dziewięciokrotną Gazelą Biznesu. Znalazły się również w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes oraz otrzymały
od Dun&Bradstreet, a następnie Bisnode certyfikat Przejrzysta Firma oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

