Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.
Raport bieżący nr 57/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Banku
w dniu 25 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie powołania Pani Joanny Krzyżanowskiej w skład
Zarządu Banku powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem zarejestrowania połączenia
Banku z Meritum Bank ICB S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pani Joanna Krzyżanowska ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem
kanałów dystrybucji oraz produktów i usług bankowych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zasiada
w zarządach banków krajowych i z kapitałem zagranicznym. Do 2007 r. zajmowała stanowisko
wiceprezesa Zarządu GE Money Bank S.A. - odpowiadała m.in. za Pion Sprzedaży i Marketingu i
kierowała pracą ponad 1500 osób. Była odpowiedzialna za kształtowanie strategii Banku w zakresie
rozwoju pozycji na rynku kredytów gotówkowych i samochodowych, kredytów na zakup towarów i
usług, kart kredytowych, kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz rozwoju kanałów dystrybucji
własnej i w relacjach z partnerami zewnętrznymi Banku. Od 2008r. do 2015r. pełniła funkcję
pierwszego wiceprezesa Zarządu Meritum Banku. Do jej zadań należało m.in. zbudowanie od
podstaw bankowego biznesu consumer finance oraz bieżące zarządzanie obszarem sprzedaży,
budowanie stabilnych relacji z partnerami oraz opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i
rozwiązań. Posiada doświadczenie w projektach akwizycyjnych, jak i fuzjach banków.
Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada stopień Master of Business Administration
(Executive MBA). Ukończyła Management Development Course (MDC) w GE Crotonville (USA)
oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania, bankowości i finansów.
Powołany Członek Zarządu Banku nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku jak i nie
uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych ani też
członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.
Powołany Członek Zarządu Banku nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

