Bożena Solska
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba
została powołana,

Bożena Solska – Członek Rady Nadzorczej;
Termin upływu kadencji – 18.08.2020 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego,

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, gdzie w 1998 roku ukończyła kierunek
finanse i bankowość. W 2004 roku uzyskała
certyfikat Advanced Management Program w
INSEAD Business School we Francji. Od 2007
roku jest członkiem ACCA (Association of
Chartered Certified Accountants). W 2008 roku
ukończyła studnia podyplomowe na kierunku
rachunkowość zarządcza na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie. W 2008 roku
uzyskała licencję Ministerstwa Finansów,
natomiast w 2011 roku, licencję PRINCE
Foundation Posiada wieloletnie doświadczenie
w branży finansowej. Swoją karierę zawodową
rozpoczęła w 1997 roku w KPMG Polska Audyt na
stanowisku młodszego menadżera, gdzie
zajmowała
się
badaniem
sprawozdań
finansowych banków i ich grup kapitałowych,
funduszy inwestycyjnych, projektami due
diligence, doradztwem w zakresie finansów i
zarządzania ryzykiem bankowym. W latach
2002-2007 pracowała w PZU S.A. na stanowisku
głównego księgowego, dyrektora w pionie
finansowym, gdzie nadzorowała m.in. wydział
wyceny aktywów oraz prowadziła szereg
projektów z obszaru finansów i zarządzania
aktywami. W latach 2008-2009 pełniła funkcję
dyrektora finansowego BZWBK AVIVA TUIR S.A.
oraz BZWBK AVIVA TUNZ S.A., gdzie
odpowiadała za obszary finansów, controllingu,
zarządzania aktywami oraz aktuariat. W latach
2009-2012 pracowała w Warta TUIR S.A. i Warta
TUNŻ S.A., gdzie zajmowała stanowisko
dyrektora rachunkowości i sprawozdawczości
zewnętrznej
nadzorując
obszar
polityk
rachunkowości, raportowania finansowego,
księgowości i wyceny aktywów oraz rozliczeń
ubezpieczeniowych. Ponadto, od sierpnia 2010
roku do listopada 2012 roku zajmowała
stanowisko członka rady nadzorczej w spółce
Warta Nieruchomości sp. z o.o. Od listopada
2012
roku
pełniła
funkcję
dyrektora
finansowego Getin Holding S.A., gdzie
sprawowała nadzór właścicielski nad spółkami z
grupy
oraz
odpowiadała
za
obszary

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

raportowania finansowego, controllingu oraz
relacje inwestorskie. Od listopada 2013 roku do
czerwca 2015 roku zajmowała stanowisko
członka rady nadzorczej Getin International S.A.
Ponadto, brała udział w wielu projektach due
diligence, akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych.
W 2016 r. objęła funkcję członka zarządu
Getback S.A.
Nie dotyczy

a) WARTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z. O.O.
członek rady nadzorczej – nie;
b) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
„WARTA” S.A. prokurent – nie;
c) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I
REASEKURACJI WARTA S.A. prokurent –
nie;
d) GETIN INTERNATIONAL S.A. członek
rady nadzorczej – nie;
e) „FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” członek rady
nadzorczej – nie;
f) GETBACK S.A. – członek zarządu – tak.

e) 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,

Nie dotyczy

f) 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,

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy;
Zarząd Getback S.A. nie uznaje funkcji
pełnionych w Zarządzie Getback S.A. za
działalność konkurencyjną z uwagi na fakt, że
Getback S.A. jest podmiotem dominującym
emitenta, a EGB Investments S.A. wchodzi w
skład Grupy Kapitałowej Getback.

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

Nie dotyczy

