Raport bieżący nr 12/2016
Data sporządzenia: 3 czerwca 2016
Temat: Powołanie członków Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i
okresowe

Treść:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. („P.R.E.S.C.O.”, „EMITENT”) informuje, że Rada
Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2016 r. na mocy podjętej
jednogłośnie uchwały, powołała na nową wspólną trzyletnią kadencję Zarząd Spółki w
składzie:
1.
2.
3.
4.

Krzysztof Piwoński – Prezes Zarządu;
Wojciech Andrzejewski – Wiceprezes Zarządu;
Izabela Bednarek – Członek Zarządu;
Kamil Czop – Członek Zarządu;

Uchwała wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015.
Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą
działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie są wspólnikami w żadnej
konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, osobowej i nie pełnią funkcji w organach
konkurencyjnej spółki kapitałowej, oraz nie są członkami organów w innych
konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie figurują również w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769).
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji i stanowisk zajmowanych przez powołanych Członków
Zarządu Emitenta, wraz z przebiegiem ich kariery zawodowej.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [ ].
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Krzysztof Piwoński
Urodzony: 29 maja 1977 r.
Współtwórca polskiego rynku windykacji i inwestycji w wierzytelności liczącego obecnie blisko 18 lat.
Posiada kompetencje w zakresie budowania strategii i zarządzania strategicznego, marketingu,
zarządzania projektami, analizy finansowej w kontekście budowania wartości firmy, zarządzania
kapitałem ludzkim oraz zarządzania przez jakość- Total Quality Management.
Przebieg kariery zawodowej:
2015 – nadal: Presco Investments Limited z siedzibą w Birkirkara, Republika Malty – Członek Zarządu
2013 - nadal: Debet Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- Członek Zarządu;
2011 - nadal: Anpire Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Pile – Wiceprezes Zarządu;
2009 - nadal: Piwonski Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru)- Członek Zarządu;
2005 - nadal: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.- Prezes Zarządu;
1996 – nadal: własna działalność gospodarcza pod nazwą Business Consulting Krzysztof Piwoński ,
początkowo prowadzona w zakresie usług marketingowych; od 1998 r. wykorzystywana głównie na
potrzeby kontaktów managerskich.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Piwoński nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Wojciech Andrzejewski
Urodzony: 28 czerwca 1977 r.
Współtwórca polskiego rynku obrotu wierzytelnościami konsumenckimi. Specjalista w zakresie
formułowania i wdrażania strategii, zarządzania zasobami ludzkimi, relacji inwestorskich, public
relations i marketingu.
Wykształcenie: wyższe - w 2000r. ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny) z tytułem magistra ekonomii. W 2006 r. ukończył MBA Executive w Gdańskiej Fundacji
Kształcenia Menedżerów/ Erasmus University- Rotterdam School of Management.
Przebieg kariery zawodowej:
2015 – nadal: Presco Investments Limited z siedzibą w Birkirkara, Republika Malty – Członek Zarządu;
2014 – nadal: P.R.E.S.C.O. Limited Liability Company z siedzibą w Rostowie nad Donem, Rosja –
Wiceprezes Zarządu;
2013 - nadal: Debet Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- Członek Zarządu;
2011 - nadal: Anpire Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Pile – Prezes Zarządu;

2009 - nadal: Andrzejewski Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru)- Członek
Zarządu;
2007 - nadal: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.- członek Zarządu; od 2008 Wiceprezes Zarządu;
1996 - nadal: własna działalność gospodarcza pod nazwą Business Consulting & Development
Wojciech Andrzejewski, początkowo prowadzona w zakresie usług marketingowych; od 1998 r.
wykorzystywana głównie na potrzeby kontaktów managerskich.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wojciech Andrzejewski nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Izabela Bednarek – Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Operacyjnego
Urodzona: 13 czerwca 1986 r.
Z firmą P.R.E.S.C.O. GROUP związana od 2005 roku, gdzie przeszła kolejne szczeble kariery zajmując
kolejno stanowiska Pracownika Administracyjnego, Specjalisty ds. Prawnych, Koordynatora Działu
Windykacji Sądowej, Kierownika Działu Windykacji Sądowej, Dyrektora Departamentu Obsługi
Prawnej po Dyrektora Pionu Operacyjnego.
W latach 2008-2014 w firmie P.R.E.S.C.O. GROUP zarządzała strukturami obsługi prawnej
wierzytelności. Z powodzeniem rozwijała i poprawiała efektywność procesu prawnego dochodzenia
należności, czego rezultatem było zabezpieczenie sądowymi nakazami zapłaty niemal miliona spraw i
przeprowadzenia w znakomitej większości tych spraw egzekucji komorniczej. W latach 2008-2014
prowadziła dwa zespoły pracowników liczących od 10 do 50 osób.
W roku 2014 objęła stanowisko Dyrektora Pionu Operacyjnego zostając szefem całych struktur
operacyjnych w P.R.E.S.C.O. GROUP tj. obsługi prawnej wierzytelności, polubownej, ratalnej oraz
obsługi transakcji – liczących ponad 150 osób. W 2015 roku pod jej przewodnictwem został
uruchomiony kilkunastoosobowy Dział Wsparcia Terenowego.
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Administracja. Obecnie poszerza
swoją wiedzę na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Projektami. Uczestniczyła w
programie dla średniej i wyższej kadry zarządzającej (Management ICAN Institute).

Kamil Czop – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Urodzony: 29 marca 1983 r.
Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy P.R.E.S.C.O. GROUP, związany ze spółką od 2012 roku – w
latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego. Główny architekt i szef unikalnego
projektu, którego zwieńczeniem była jedna z największych transakcji w historii polskiego rynku
obrotu wierzytelnościami – zbycie przez Grupę Kapitałową P.R.E.S.C.O. portfela wierzytelności o

wartości nominalnej ponad 2,7 mld zł na rzecz Grupy Kapitałowej KRUK – będąca jednocześnie dużym
sukcesem finansowym dla P.R.E.S.C.O. GROUP.
Kamil Czop zaczynał swoją karierę zawodową w zespołach Doradztwa Transakcyjnego dwóch
renomowanych firm doradczych – KPMG i PwC. W trakcie pracy w Doradztwie Transakcyjnym (20072012) uczestniczył w kilkudziesięciu projektach M&A, a swoją karierę w firmach „BIG 4” zakończył na
stanowisku menedżera.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem w 2007 r.
uzyskując tytuł magistra ekonomii na dwóch kierunkach – Finanse i Bankowość oraz Stosunki
Międzynarodowe. Od 2010 r. Kamil Czop jest również członkiem Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA).
Interesuje się historią i polityką. Wolny czas poświęca rodzinie, podróżom i dobrej literaturze.

