
Warszawa, dnia 21 maja 2012 roku 
 
 
 
 

Raport bieŜący nr 19/2012 
 
 
Temat: Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). 
 
 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, Ŝe Rada Nadzorcza Banku w dniu 21 maja 2012 
roku postanowiła powołać Pana Brendan Carney do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku na 
trzyletnią kadencję pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Pan Brendan Carney rozpoczął pracę w Citi Belgium w marcu 2010 r., gdzie pełnił funkcję szefa 
Bankowości Detalicznej. Obszar ten zatrudnia 700 pracowników, jego całkowity bilans wynosi 8 mld 
dolarów, a roczne przychody sięgają 300 mln dolarów.  
 
W lutym 2011 r., Pan Carney dodatkowo objął stanowisko Chief Country Officer na Belgię. W ramach 
pełnienia nowej roli odpowiedzialny był za wszystkie operacje Citi w tym kraju, włączając Bankowość 
Detaliczną i Instytucjonalną.  
 
Pan Brendan Carney rozpoczął karierę w Citi w 2002 r. w Portugalii, gdzie kierował obszarem bankowości 
detalicznej. W trakcie jego kadencji, obszar ten odnotował 40% wzrost wartości aktywów, przychodów 
oraz zysku brutto, przy jednoczesnym poziomie satysfakcji pracowników powyŜej 90%. Portugalia 
uzyskała tytuł najlepszego obszaru kart kredytowych w regionie EMEA w 2007 r.  
 

Pan Brendan Carney urodził się i wychowywał w stanie Michigan, w Stanach Zjednoczonych. Ukończył 
ekonomię na Uniwersytecie Michigan oraz Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii. 
 
 
Pan Brendan Carney nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku 
Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek organu. Pan Brendan Carney nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych. 
 
 


