
 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 

Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Imię i nazwisko: Jacek Kseń 

 

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

 

Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: dzień odbycia walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za  2021 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Jacek Kseń skończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu. Następnie obronił doktorat z tematyki międzynarodowych 

rynków finansowych na dawnej SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Pracę rozpoczął 

w Banku Handlowym w Warszawie jako trader w Pionie Skarbu. W 1978 roku wyjechał 

do Francji, gdzie przebywał 18 lat. Pracował tam w 3 różnych bankach, cały czas  

na rynkach finansowych. Był m.in. wicedyrektorem Pionu Skarbu w Lyonnaise  

de Banque w Paryżu (ósmy największy bank we Francji), a także szefem dealing 

roomu w Credit Agricole (w owym czasie największy bank w Europie).  

 

Wrócił do Polski w 1996 roku, by objąć stanowisko prezesa WBK, jednego z banków 

regionalnych, z siedzibą w Poznaniu. Bank ten bardzo szybko stał się ulubieńcem 

analityków i inwestorów giełdowych, osiągając znakomite wyniki i świetne wskaźniki 

finansowe.  

 

W roku 2001 Jacek Kseń przewodził fuzji WBK z innym bankiem regionalnym, Bankiem 

Zachodnim we Wrocławiu. Mimo tego, że w momencie fuzji Bank Zachodni 

znajdował się w trudnej sytuacji udało się ją przeprowadzić wyjątkowo sprawnie.  

W roku 2002 BZWBK został najlepszą inwestycją w spółkę giełdową z WIG 20.  

 

Po 11 latach prezesowania Jacek Kseń odszedł 1 maja 2007 roku pozostawiając 

bank w znakomitej kondycji. W momencie, gdy obejmował swoje stanowisko,  

w czerwcu 1996 roku, kurs akcji WBK wynosił 6 zł 50 gr., a gdy odchodził 315 zł.  

 

W roku 2003 otrzymał tytuł Lidera Pracy Organicznej przyznanej przez Towarzystwo 

im. Hipolita Cegielskiego. W roku 2010 został uznany Wielkopolaninem Dekady  

2000-2010 przez kapitułę najbardziej poczytnej Gazety w regionie - Głos Wielkopolski. 

  

Po roku 2007 Jacek Kseń zasiadał w bardzo wielu Radach Nadzorczych: 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A., 



Przewodniczącym Rady Nadzorczej Nestbank S.A., niezależnym członkiem Rady 

Nadzorczej Orbis S.A., a także członkiem Rady Nadzorczej Capital Park S.A. 

 

Jacek Kseń jest także członkiem Rady Głównej BCC.  

 

Od 2007 roku prowadzi także własną firmę doradczą Jacek Kseń Consulting. Jego 

klientami są najczęściej duże fundusze typu Private Equity oraz polskie małe i średnie 

przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. W latach 2009-2015 był doradcą 

operacyjnym w Polsce jednego z największych funduszy typu Private Equity Advent 

International. W latach 2011-2015 był członkiem Rady Gospodarczej A.T Kearney. 

 

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  

ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy.  

 

4. Spółki 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: 

 

Pan Jacek Kseń pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Orbisu S.A., 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI oraz członka 

Rady Nadzorczej Capital Park S.A oraz Metalpol S.A. Od 2007 roku Pan Jacek Kseń 

prowadzi także własną firmę doradczą Jacek Kseń Consulting.  

 

Pan Jacek Kseń pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sygnity  

I WSIP, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polimexu.  

 

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została 

skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa  

w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone  

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa  

w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

 

Pan Jacek Kseń nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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: 

 

Nie dotyczy.  

 

 

7. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku  

do działalności Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

  

Nie dotyczy.  

 

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych: 

 

Pan Jacek Kseń nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


