Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

raport bieżący nr 48/2018
data sporządzenia: 24 sierpnia 2018 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”), niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Banku w dniu 24 sierpnia 2018 roku powołało pana Michela Falvert oraz pana
Stéphane Vermeire na członków Rady Nadzorczej Banku do końca bieżącej pięcioletniej
wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 16 ust.1 Statutu Banku.
Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych nowo
powołanych członków Rady Nadzorczej Banku.
Michel Falvert
Ukończył ekonomię i statystykę na École Nationale de la Statistique et de l'Administration
Economique (ENSAE), absolwent ESSEC Business School w Cergy we Francji.
Karierę zawodową rozpoczął w 1989 r. w Crédit Commercial de France (CCF). W 1990 r.
pracował jako analityk w Centrum Badań i Monitorowania Standardów Życia (CRÉDOC). W latach
1992-1997 doradca strategiczny w Bossard-Gemini Consulting, specjalizujący się w analizie
strategicznej i marketingu. W latach 1998-2002 dyrektor ds. inwestycji Private Equity w Paribas
Affaires Industrielles (PAI). Następnie kontynuował karierę w ramach Grupy BNP Paribas jako
kierownik projektu „Basel II” obejmującego szereg spółek Grupy, po czym został powołany na
stanowisko zastępcy dyrektora ds. Rozwoju Bankowości Korporacyjnej. Od września 2014 r.
dyrektor Departamentu Kluczowych Partnerów i członek komitetu wykonawczego BNP Paribas
Personal Finance.
Zasiada w radach nadzorczych spółek:

Opel Bank,

Effico,

Domofinance,

Carrefour Banque,

Axa Banque Financement,

Leval 20,

UCI (Hiszpania),

Cetelem Bank (Rosja),

SFC (Hiszpania).
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pan Michel Falvert 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 Michel Falvert nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Michel Falvert spełnia wymogi wynikające z art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (z późn. zm.).
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Stéphane Vermeire
Absolwent Solvay Business School w Brukseli, magister zarządzania w Kellogg Graduate School
of Management, Northwestern University w Chicago.
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w belgijskim biurze McKinsey & Company i od tego czasu
pozostaje związany z sektorem bankowym. W latach 2001-2012 związany z grupą Dexia, gdzie
piastował stanowiska: kierownika rozwoju sprzedaży w Dexia Asset Management, doradcy
zarządu i dyrektora ds. projektów, strategii i spółek zależnych w Dexia Bank w Belgii, dyrektora
ds. strategii i rozwoju grupy w Dexia SA i członka zarządu Dexia Credit Local, zarządzającego
bankowością publiczną i hurtową. Od 2013 r. związany z BNP Paribas Fortis, gdzie pełnił funkcję
dyrektora generalnego odpowiadającego za bankowość prywatną i zarządzanie aktywami oraz
członka komitetu wykonawczego BNP Paribas Wealth Management Group. W grudniu 2015 r.
został członkiem komitetu wykonawczego BNP Paribas Fortis, a od kwietnia 2018 r. pełni również
funkcję członka zarządu BNP Paribas Fortis.
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pan Stéphane Vermeire 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 Stéphane Vermeire nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Stéphane Vermeire spełnia wymogi wynikające z art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (z późn. zm.).

Podstawa prawna
§5 pkt 5 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. z 2018 r., poz. 757).
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