
Życiorys zawodowy – Prezes Zarządu 

 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

imię i nazwisko: Konrad Mroczek 

zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

 

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Pan Konrad Mroczek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona 

Koźmińskiego, specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe.  

 

Ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bankowości inwestycyjnej zdobyte w 

departamencie Corporate Finance Banku Zachodniego WBK oraz firmach konsultingowych. Zakres 

obowiązków obejmował m.in. doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć oraz udział w tworzeniu 

portfela inwestycji własnych „typu private equity/ venture capital” Banku. 

 

Przebieg pracy zawodowej: 

 

 w latach 2007 - 2008 Stażysta m.in. w PKO BP SA, 

 w latach 2008 - 2010 w DCF Consulting Sp. z o.o. Odpowiedzialny za przygotowanie 

wycen oraz raportów na temat spółek, tworzenie modeli finansowych, wdrażanie 

kontrolingu.  Opracowanie części finansowych wniosków unijnych, 

 w latach 2010 - 2012 zatrudniony na stanowisku specjalisty a następnie starszego 

specjalisty w Pionie Bankowości Inwestycyjnej Banku Zachodniego WBK SA w 

jednostce zajmującej się inwestycjami własnymi Banku Zachodniego WBK. Inwestycje 

typu „private equity/ venture capital” przeprowadzane były przez podmiot zależny BZ 

WBK Inwestycje. Do głównych obowiązków należała selekcja potencjalnych projektów 

inwestycyjnych oraz sporządzanie wycen oraz rekomendacji inwestycyjnych na potrzeby 

decyzji Zarządu Banku , 

 w latach 2012 -2016 starszy specjalista a następnie menadżer w Departamencie Fuzji i 

Przejęć Banku Zachodniego WBK odpowiedzialny m.in. za prowadzenie projektów 

doradztwa przy sprzedaży lub kupna Spółek. Udział w projektach doradczych 

zakończonych transakcjami na kwotę blisko 2 mld PLN. Rozległa wiedza sektorowa 

zdobyta w ramach międzynarodowych centrów kompetencyjnych grupy Santander. 

 

 



3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

Pan Konrad Mroczek nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

 

5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Konrad Mroczek nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Konrad Mroczek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu, w którym Pan Konrad Mroczek pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 

7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej, 

 

Pan Konrad Mroczek nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 

Pan/Pani nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect". 

 


