Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

raport bieżący nr 05/2017
data sporządzenia: 5 kwietnia 2017 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: „Bank”) informuje, że 5 kwietnia 2017 roku
Pan Jan Bujak złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu z powodów osobistych,
ze skutkiem na dzień 5 kwietnia 2017 roku.
Zarząd Banku informuje również, że Rada Nadzorcza Banku, na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia
2017 roku, powołała Pana Jean-Charles Aranda do Zarządu Banku na stanowisko Członka
Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dniem 5 kwietnia 2017 roku na okres do czasu
zakończenia bieżącej trzyletniej wspólnej kadencji członków Zarządu Banku, o której mowa
w § 21 ust. 1 Statutu Banku.
Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo
powołanego członka Zarządu.
Wykształcenie


tytuł magistra - Uniwersytet Bordeaux, Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządzania



Dyplomowany Księgowy

Doświadczenie zawodowe
Bank BGŻ BNP Paribas - od sierpnia 2016 - Dyrektor Wykonawczy
odpowiedzialny za rachunkowość zarządczą i zarządzanie kapitałowe
BNP Paribas El Djazaïr
– od stycznia 2013 do lipca 2016 - Dyrektor Generalny
odpowiedzialny za Finanse, Operacje, Biuro Projektów, Zakupy Centralne, Administrację,
Bezpieczeństwo, Stałą kontrolę, Organizację i IT, Jakość i Społeczną Odpowiedzialność Biznesu
– od lutego 2009 do grudnia 2012 - Dyrektor Finansowy
– od czerwca 2004 do stycznia 2009 - Inspekcja Generalna Szef Misji, Centralny Zespół
Księgowości
odpowiedzialny za stworzenie nowego zespołu audytowego dedykowanego audytom
finansowym, wdrożenie nowych metodologii audytu finansowego oraz nadzorowanie audytów
finansowych
KPMG – od października 1999 do czerwca 2004 - Manager w obszarze bankowym
Audyt Finansowy - Paryż - odpowiedzialny za nadzór nad badaniem sprawozdań finansowych,
banki i firmy z obszaru nieruchomości
Crédit Lyonnais Luxembourg – od stycznia 1998 do października 1999
Ochotnicza Służba Zamorska – Audyt Wewnętrzny
W oparciu o złożone oświadczenie, stwierdzić należy, iż Pan Jean-Charles Aranda nie prowadzi
innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce
konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej
konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej
konkurencyjnej wobec Banku.
Ponadto Pan Jean-Charles Aranda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
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Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 21) i 22) oraz §27 i §28 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
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