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Pan Kenneth William Maynard w latach 2015 – 2017 pełnił funkcję dyrektora w Credit Services 
Association (UK), gdzie w szczególności podejmował działania zmierzające do podniesienia standardów 
na rynku wierzytelności. Od połowy 2014 r. (aż do połowy 2016 r.) był dyrektorem zarządzającym w 
Bluestone Credit Management Limited. W tym czasie spółka zanotowała znaczny rozwój, uzyskując też 
upoważnienie wydawane przez FCA i certyfikat ISO 27001. Pełnił funkcje doradcze w Advent Global 
Private Equity (2013-2015), w Ultimo S.A. oraz funkcję prezesa zarządu spółki Tessera Group w Wielkiej 
Brytanii. W latach 2011-2014 świadczył usługi doradcze na rzecz podmiotów działających w sektorze 
wierzytelności w Wielkiej Brytanii i innych państwach Europy. Był jednym z założycieli Debt Buyers and 
Sellers Group i jej pierwszym przewodniczącym od 2004 r. do 2007 r. Od 1999 r. do 2011 r. pełnił 
funkcję Dyrektora Zarządzającego Grupy w Cabot Financial z sukcesami współpracując w tym czasie z 
inwestorami z zakresu private equity i przeprowadzając trzy transakcje wykupu przez fundusze private 
equity w latach 2004, 2006 i 2011. Przyczynił się do osiągnięcia przez Cabot Financial pozycji lidera w 
zakresie nabywania wierzytelności w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jak również w Hiszpanii i Francji. Pod 
jego zarządem spółka Cabot Financial doświadczyła znacznego rozwoju również w zakresie 
dochodowości oraz zdobyła liczne nagrody, w tym: Sunday Times Fast Track 100 - Fastest Growing 
Private Equity Backed Companies w latach 2007 i 2008, nagrodę dla wicelidera National Business 
Awards w 2007 i 2008 r., nagrodę South East Business of the Year w 2008, nagrodę Europe Middle East 
and Africa Call Centre of the Year w 2007 r. i nagrodę Debt Purchaser of the Year w 2008 r. W swojej 
karierze pracował także w bankowości, instytucjach finansowych i towarzystwach budowlanych, w tym 
w GE Capital Woodchester (1998-1999), Next Group plc (1996-1998) i Lloyds Bank, Yorkshire Bullding 
Society, Woodchester Credit Lyonnais (1992-1996). 

Od 1976 r. członek Chartered Institute of Bankers. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie usług 
finansowych i jest uznanym specjalistą na rynku transakcji wierzytelności. Absolwent University of 
Southampton na kierunku Economics, gdzie w 1973 r. uzyskał tytuł Bachelor of Science. 

 


