
 

 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

 

Raport bieżący nr 29/2013 z dnia 19 czerwca 2013 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 uchwałą nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r. Pani Lucyna 

Stańczak-Wuczyńska został powołana do składu Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. 

 

Lucyna Stańczak-Wuczyńska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Advanced European 

Studies w College of Europe w Brugge, Belgia.  Od początku swojej kariery zawodowej związana z 

bankowością. W latach 1992-1996 w IBP Bank S.A. (w bankowości korporacyjnej), następnie w 

ABN AMRO Bank, na stanowisku Vice President w Departamencie Finansowania Strukturalnego. 

Od 2000 roku Lucyna Stańczak-Wuczyńska związana jest z Europejskim Bankiem Odbudowy i 

Rozwoju („EBOR”), początkowo jako Senior Banker odpowiedzialna za inwestycje w sektorze 

energetycznym i infrastrukturalnym, a od 2008 roku pełni funkcje Dyrektora EBOR w Polsce. 

 

Powołany Członek Rady Nadzorczej Banku nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Alior 

Banku S.A. jak i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej 

ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej. Niemniej 

jednak, zajmuje stanowisko Dyrektora na Polskę (Country Director for Poland) Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju (EBOR). EBOR oferuje produkty finansowe (kredyty, inwestycje kapitałowe, 

gwarancje i inne) klientom działającym w Polsce oraz w innych krajach operacyjnych EBOR. 

Klienci EBOR mogą również być istniejącymi lub przyszłymi klientami Alior Banku S.A. Powołany 

Członek Rady Nadzorczej 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) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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 (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 
 

 


