Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 58/2014 z dnia 22 października 2014 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Banku z dnia 22 października 2014 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Banku
Pana Stanisława Popów oraz Pana Niels’a Lundorff’a.
Stanisław Popów jest absolwentem Uniwersytetu Sorbona w Paryżu oraz Institut d’Etudes
Politiques de Paris, na wydziale Ekonomii i Finansów. W latach 1985 – 1989 pracował w BNP w
Paryżu i Londynie w działach finansów międzynarodowych, rynków kapitałowych oraz
zarządzania ryzykiem. W latach 1989 – 1991 pracował w JP Morgan w Londynie w dziale
bankowości inwestycyjnej, gdzie współtworzył pion zarządzani ryzykiem na Europę Centralną i
Wschodnią i na Afrykę. W latach 1991 – 1998 zajmował kierownicze stanowiska w Bankers Trust
w Londynie i w Warszawie, a jako dyrektor zarządzający biura przedstawicielskiego Bankers Trust
w Warszawie, był odpowiedzialny za rozwój działalności banku w Polsce. Od roku 1998 do 2003
pełnił funkcję prezesa zarządu Bank of America (Polska) S.A. oraz przedstawiciela Bank of
America, N.A., reprezentując interesy banku w Polsce i innych krajach. Od 2003 do chwili obecnej
jest prezesem zarządu Finacorp Sp. z o.o., działając w obszarze doradztwa inwestycyjnokorporacyjnego. W przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych Banku Współpracy
Europejskiej S.A. (obecnie Meritum Bank) oraz Family Finance.
Niels Lundorff pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. od kwietnia 2008 r. do
kwietnia 2014 r. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Wykonawczym, Dyrektorem Obszaru
Kontroli Ryzyka oraz kształtowania Polityki Kredytowej w Grupie Unicredit w Mediolanie. W
roku 1999 został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Obszarem Finansów w
Powszechnym Banku Kredytowym S.A. w Warszawie. W 2001 r. wszedł w skład Zarządu PBK
S.A. i BPH S.A., a w czerwcu 2005 r. został mianowany Wiceprezesem Zarządu Banku BPH S.A.
W okresie pracy w BPH S.A. był odpowiedzialny za dział kontroli, księgowości, ryzyka
rynkowego jak również za dostosowywanie procedur banku do wymogów wynikających z
Konwencji Bazylejskiej II. W latach 1995-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku
Austria Creditanstalt na Słowacji gdzie odpowiadał m.in. za pion finansowy, ryzyka kredytowego
oraz pozyskiwania klientów anglosaskich. Od 1993 do 1995 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu
Rachunkowości i Controllingu w Bank Austria CR w Pradze. W latach 1989-1993 Niels Lundorff
zajmował różne stanowiska, od asystenta biegłego rewidenta do starszego rangą biegłego rewidenta
w KPMG w Kopenhadze i Pradze. Ukończył Kopenhaską Szkołę Biznesu z dyplomem w
dziedzinie ekonomii biznesu i audytu oraz uczestniczył w wielu szkoleniach dotyczących m.in.
bankowości i zarządzania.
Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec
Banku jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych,
osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób
prawnych.
Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują również w rejestrze Dłużników

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 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.

