Zmiany w składzie Zarządu Banku
Raport bieżący nr 80/2015 z dnia 14 października 2015 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Alior Bank”, „Bank”) informuje, że w dniu 14
października 2015 r. Pan Michał Hucał złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu i Wiceprezesa
Zarządu Banku odpowiedzialnego za Pion Rozwoju. Do 31 grudnia 2015 r. Pan Michał Hucał
będzie pełnił funkcję Doradcy Zarządu Banku. Pan Michał Hucał zdecydował się zrezygnować z
zajmowanego od lutego 2013 r. stanowiska członka Zarządu i Wiceprezesa Alior Banku ze względu
na plany dalszego rozwoju kariery zawodowej w ramach międzynarodowej korporacji.
Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania dla Pana Michała Hucała za znaczący wkład w rozwój i
budowanie pozycji rynkowej Banku.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Alior Banku powołała z dniem 14 października 2015 r. w skład
Zarządu Banku Panią Małgorzatę Bartler i Panią Barbarę Smalską, powierzając im funkcje
Wiceprezesów Zarządu Banku. Pani Małgorzata Bartler będzie odpowiedzialna za rozwój strategii
zarządzania zasobami ludzkimi sprawując nadzór nad Pionem HR. Pani Barbara Smalska będzie
zarządzać Pionem Technologii i Rozwoju.
Małgorzata Bartler posiada ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju strategii i systemów
zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w polskich i międzynarodowych firmach w sektorach:
bankowym, telekomunikacyjnym, piwowarskim, rozrywkowym i paliwowym. Jej kwalifikacje,
oprócz planowania strategicznego, obejmują szeroki zakres umiejętności związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie talentami i rozwój przywództwa, planowanie sukcesji,
zarządzanie przez cele i systemy ocen pracowniczych, szkolenia, pozyskiwanie talentów i rekrutację,
budowanie zaangażowania, zarządzanie relacjami pracowniczymi, a także zarządzanie zmianą i
komunikację wewnętrzną. Od 2014 r. Małgorzata Bartler jest związana z Alior Bankiem, gdzie jako
Dyrektor Departamentu Pracowników rozwijała strategię zarządzania zasobami ludzkimi opartą na
trzech głównych filarach: wzmacnianiu zaangażowania pracowników, budowaniu pozycji
pracodawcy pierwszego wyboru dla osób szukających pracy w bankowości oraz wdrażaniu kultury
zorientowanej na klienta. W latach 2008-2014 była Dyrektorem HR w spółce P4, operatorze sieci
Play. Jej praca została doceniona licznymi nagrodami i wyróżnieniami m.in. trzema certyfikatami
„Top Employers” oraz szczególnie ważnym tytułem „Najlepszy Pracodawca Roku” przyznawanym
na podstawie ocen pracowników. Wcześniej pełniła funkcję HR Managera w Grupie Żywiec oraz
Multikino S.A. W obu spółkach wdrożyła strategie rekrutacji, szkoleń i zarządzania talentami,
wynagrodzeń i benefitów pracowniczych, jak i komunikacji wewnętrznej. Swoją karierę zawodową
rozpoczęła w firmie Shell, w której pracowała w latach 1994 - 1998. Jest Absolwentką Wydziału
Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami
Ludzkimi na SGH.

Barbara Smalska posiada 13-letnie doświadczenie w rozwoju i wdrażaniu strategii biznesowych
oraz zarządzaniu segmentem klientów indywidualnych w sektorze ubezpieczeniowym oraz w
realizacji licznych projektów konsultingowych w bankowości i telekomunikacji. W latach 20132014, jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA, była odpowiedzialna całościowo za segment
klienta masowego Grupy PZU. W latach 2008-2013 pełniła w PZU funkcję dyrektora biura
zarządzania produktami, w tym dyrektora zarządzającego ds. marketingu i produktów
indywidualnych w latach 2012-2013, odpowiadając za różne aspekty zarządzania segmentem
klientów indywidualnych i MSP Grupy, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i
CRM. W latach 2010-2012 zajmowała też stanowisko dyrektora zarządzającego ds. klienta
masowego. W latach 2002–2008 związana była z warszawskim biurem The Boston Consulting
Group biorąc udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w
Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu
operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W
latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla
największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie
strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego. Od września 2014 jest
członkiem rady nadzorczej Link4 TU S.A. Pani Smalska jest absolwentką Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł doktora fizyki cząstek elementarnych.
Powołani Członkowie Zarządu 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 Zarządu Banku nie figurują 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 21 i 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.

