Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w
szczególności:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Krzysztof Aleksander Dróżdż, Członek Rady Nadzorczej Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC
S.A.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Kwalifikacje:
Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży bankowej, posiadający umiejętność
planowania strategicznego, zarządzania, motywowania i coachingu podległych pracowników;
posiadający praktyczną wiedzę na temat procesów i produktów bankowych, decydent w
procesach kredytowych.
Posiada umiejętność analitycznego myślenia popartą praktyczną wiedzą finansową oraz
odpowiednimi narzędziami (swobodne posługiwanie się aplikacjami MS Office, w szczególności
MS Excel).
Wykształcenie formalne:
10.2018 – 06.2019
studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
02.2012 – 11.2013
program rozwoju managerów w ICAN Institute Institute (we
współpracy z Harvard Business Publishing)
10.1995 – 06.1996
studia podyplomowe na kierunku Rynek Nieruchomości na
Uniwersytecie Łódzkim
10.1990 – 04.1995
studia magisterskie na kier. Finanse i Bankowość na Wydziale
Ekonom.-Socjolog. Uniwersytetu Łódzkiego
Doświadczenia zawodowe:

06.2014 nadal

Bank Spółdzielczy w Zgierzu.
Naczelnik Wydziału Handlowego
kierowanie pracą Wydziału Handlowego; wsparcie pracowników ZK oraz ZRB w realizacji
zadań, w tym w zakresie pozyskiwania nowych Klientów oraz strukturyzowania transakcji
kredytowych; planowanie sprzedaży oraz jej rozliczanie, w tym w ramach konkursów na
sprzedaż kredytów

01.2013-05.2014 Bank Zachodni WBK S.A.
12.2013 - 05.2014

Menedżer ds. Produktów Skarbowych
wsparcie sieci oddziałów w zakresie sprzedaży produktów skarbowych, wdrażanie w sieci
oddziałów produktów zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej i ryzyka kursowego, odpowiedzialność za wynik skarbowy w Makroregionie

01.2013 - 11.2013

Dyrektor Makroregionalnego Zespołu MŚP
zarządzanie sprzedażą produktów dedykowanych Klientom z segmentu MŚP; wsparcie sieci
oddziałów w zakresie sprzedaży produktów firmowych; odpowiedzialność za: wynik /P&L/
, wolumen kredytowy i depo oraz jakość portfela

02.1995-12.2012 Kredyt Bank S.A.
05.2009 - 12.2012

Dyrektor Makroregionu MSP Łódzkiego
zarządzanie sprzedażą produktów dedykowanych Klientom z segmentu; wsparcie podległych zespołów w obszarze kompleksowej obsługi Klientów MSP (akwizycja, sprzedaż, rozwijanie relacji, strukturyzowanie transakcji); odpowiedzialność za wynik /P&L/ oraz jakość
portfela w Makroregionie, opiniowanie i podejmowanie decyzji kredytowych

06.2004 - 04.2009

Dyrektor 1 Oddziału w Łodzi
zarządzanie Oddziałem w obszarze sprzedaży Klienta Detalicznego i Klienta z segmentu
MSP oraz zarządzanie w obszarze operacyjnym; rekrutacja, motywowanie i coaching podległych menedżerów i doradców, opiniowanie/podejmowanie decyzji kredytowych; odpowiedzialność za wynik /P&L/, jakość portfela kredytowego oraz jakość obsługi Klientów

08.2002 – 05.2004

Zastępca Dyrektora 1 Oddziału w Łodzi
zarządzanie sprzedażą Oddziału w obszarze Klienta Detalicznego; opiniowanie/podejmowanie decyzji kredytowych w odniesieniu do Klientów indywidualnych i Firmowych, zastępowanie Dyrektora Oddziału

05.2002 – 07.2002

Analityk Kredytowy w Zespole Ryzyka Kredytowego Klienta Firmowego
opiniowanie/podejmowanie decyzji kredytowych

11.2001 – 04.2002

Naczelnik Wydz. Obsługi Korporacyjnej

09.1997 – 10.2001

do 08.1999 Z-ca Naczelnika; 09-12.1999 Analityk Kredytowy; od 01.2000 Naczelnik Wydz.
Kredytów

02.1995 – 08.1999

Inspektor w Wydz. Kredytów

ponadto:

01.2019-12.2020 współpraca z Gospodarstwem Rolnym Sebastiana Kani z Mokrska k. Wielunia (umowa zlecenie; umowa o dzieło) przy udziale mec. Marka Czarnoty z Kancelarii Radców Prawnych Czarnota i Partnerzy oraz specjalistów z innych
dziedzin, w tym: rolnictwa, rachunkowości i podatków, prawa restrukturyzacyjnego, ubezpieczeń
zakres współpracy: sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby procesu restrukturyzacji ww. Gospodarstwa, wsparcie właściciela Gospodarstwa w negocjacjach z
jego kontrahentami i partnerami finansowymi

09.1997-06.2001 Łódzka Szkołą Bankowości im. prof. Janusza Chechlińskiego
Wykładowca przedmiotu „Bankowość – kredytowanie przedsiębiorstw”

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta,

Oświadczam, że nie wykonuję działalności poza emitentem, która to działalność ma istotne
znaczenie dla emitenta.
Łódź, dnia 11 czerwca 2021 r.

Krzysztof Aleksander Dróżdż

d) 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,

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat nie byłem i nadal nie jestem członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Łódź, dnia 11 czerwca 2021 r.

Krzysztof Aleksander Dróżdż

e) 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

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat, jak tez nigdy wcześniej nie zostałem skazany
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.
W okresie ostatnich pięciu lat, jak też nigdy wcześniej nie otrzymałem sądowego zakazu
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Łódź, dnia 11 czerwca 2021 r.

f)

Krzysztof Aleksander Dróżdż

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,

Oświadczam, że w ciągu ostatnich pięciu lat , jak też okresie nigdy wcześniej nie było żadnego
przypadku upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do
podmiotów, w których pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Łódź, dnia 11 czerwca 2021 r.

Krzysztof Aleksander Dróżdż

g) informację, 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,

Oświadczam, że nie prowadzę działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz że nie jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej

Łódź, dnia 11 czerwca 2021 r.

Krzysztof Aleksander Dróżdż

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Łódź, dnia 11 czerwca 2021 r.

Krzysztof Aleksander Dróżdż

