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Powołanie Członka Rady Nadzorczej Selvita S.A.
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Wojciecha Sobieraja w skład Rady Nadzorczej obecnej
kadencji i powierzenia mu funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 14 maja 2018 roku.
Pan Wojciech Sobieraj jest twórcą i pomysłodawcą Alior Bank S.A. Od 2008 roku do czerwca 2017 roku pełnił
funkcję prezesa zarządu Alior Bank S.A. Bank, który rozpoczął działalność w 2008 r. zbudowany od podstaw, łączył
zasady bankowości tradycyjnej z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Był największym startupem
bankowym w Europie od 1974 roku. W grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem zadebiutowały na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Oferta publiczna o wartości 2,1 mld zł była największą ofertą
prywatnej spółki w historii GPW. W 2015 roku nastąpiła fuzja Alior Bank S.A. i Meritum Bank ICB S.A., a 2 lata
później - w 2017 roku - do Alior Bank S.A. włączono wydzieloną część Banku BPH S.A. Obecnie Alior Bank S.A. jest
w pierwszej dziesiątce największych polskich banków, znajduje się w indeksie WIG20 największych firm giełdy
warszawskiej i jest ósmym największym płatnikiem podatków w Polsce. Prowadzi również działalność w Rumunii.
Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów i powszechnie uważany jest za jeden z najbardziej
innowacyjnych europejskich banków. Obsługuje ponad 4,2 miliona klientów.
W latach 2002-2006 Pan Wojciech Sobieraj zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BPH S.A. gdzie był
odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej.
Od 1997 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group ("BCG") w
Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję partnera i wiceprezesa.
W BCG zajmował również stanowisko dyrektora usług finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także
ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych. W latach 1991-1994 Pan Wojciech
Sobieraj po zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i
Operacji na New York University.
Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA na New York
University, Stern School of Business (1993-95).
Wielokrotnie wyróżniony tytułem najlepszego bankowca i menadżera w Polsce.
Pan Wojciech Sobieraj nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w
Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów
konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
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Osoby reprezentujące Spółkę:
• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
• Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu

