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Powołanie członków Rady Nadzorczej AB S.A.
Zarząd AB S.A. informuje, Ŝe z dniem 20 grudnia 2006 na stanowiska Członków Rady
Nadzorczej Spółki powołani zostali:
- pani Katarzyna JaŜdrzyk
- pan Andrzej Bator
- pan Radosław Kiełbasiński
Katarzyna JaŜdrzyk:
Wykształcenie:
Szkoła Główna Planowania I Statystyki w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego, magister
ekonomii 1988
Uniwersytet w Sztokholmie, Institute for Computer Aided Management, Master of Social Science
in Banking and Finance, 199
Przebieg dotychczasowej pracy, kwalifikacje:
1.01.1998-5.12.2006 – praca w grupie CA IB w Polsce:
- 1998- 2001/2004-2005 – CA IB Fund Management S.A, członek zarządu
- 2001- 2004-CA IB Securities S.A., członek zarządu
- 2002- 5.12.2006 CA IB Polska S.A., członek zarządu , dyrektor finansowy Grupy CA IB w
Polsce
- 2004-2005 – NFI Management sp z o.o., członek zarządu
- 2004-2005- NFI Progress S.A., prezes zarządu
- 2005-2006- IR Services sp z o.o.,
Wszystkie powyŜsze funkcje pełnione były w ramach pracy w Grupie CA IB w Polsce.
1996-1997- Fidea Management- sp zo.o., spółka zarządzająca majątkiem NFI Foksal S.A., Dyr.
Działu Analiz
1994-1995 – Prosper Bank S.A. w Warszawie, członek zarządu
1992-1994 - Bank Podlaski S.A. w Siedlcach , członek zarządu
Od grudnia 2006- dyrektor generalny Investpro sp z o.o., firma prowadzi działalność z zakresu
marketingu, reklamy, promocji i działań public relations
Pani Katarzyna JaŜdrzyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do AB S.A., nie
jest równieŜ wpisana do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych.

prof. dr hab. Andrzej Bator
Wykształcenie:
Ukończony z wyróŜnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
(1979); doktorat (1988) uzyskany na podstawie rozprawy pt. Normy planowania gospodarczego
w systemie prawa – wyróŜnionej II nagrodą w konkursie redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze
prace doktorskie i habilitacyjne. Stopień naukowy doktora habilitowanego (2000) uzyskany w
oparciu o rozprawę pt. UŜycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych. Tytuł
naukowy profesora przyznany został (2004) na podstawie dorobku w skład którego weszła m. in.
monografia pt.. kompetencja w prawie i prawoznawstwie.
Przebieg dotychczasowej pracy, kwalifikacje:
Autor ponad 60 artykułów i monografii z zakresu teorii prawa gospodarczego, prawa
konstytucyjnego i podatkowego. Autor kilku podręczników akademickich Organizator i
uczestnik wielu ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencji naukowych .
W latach 1993-1997 prowadził samodzielnie kancelarię doradztwa podatkowego. Jest autorem
wielu opinii i ekspertyz – zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i instytucji publicznych (m.
in. dla biura ekspertyz Kancelarii Sejmu) – głównie z zakresu prawa podatkowego i cywilnego.
W latach 1997-2004 pełnił funkcję doradcy prawnego w kilku wrocławskich przedsiębiorstwach,
głównie z branŜy budowlanej. W ostatnim okresie czasu był członkiem rady nadzorczej w firmie
Dom-Developer.
Pan Andrzej Bator nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do AB S.A., nie jest
równieŜ wpisana do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych
Radosław Kiełbasiński
Wykształcenie:
1986 – Uniwersytet Jagielloński, magister filologii angielskiej
Przebieg dotychczasowej pracy, kwalifikacje:
Od października 2003 – Jyske Bank A/S – Dyrektor Oddziału Zagranicznego Banku
lipiec 1999 – maj 2003– CA IB Investment Management S.A. – dyr. d/s sprzedaŜy i marketingu,
członek Zarządu
1998 – ABB/SEB Fundusz TFI S.A. – Dyrektor d/s sprzedaŜy i marketingu
1997 – „Bankomat24/Euronet” Sp. o.o. – Key Account Manager
1994-1997 – PPTFP „Pioneer” S.A. – Dyrektor Regionalny d/s sprzedaŜy i marketingu (Polska
południowa).
1992-1994 – Pierwszy Komercyjny Bank S.A. w Lublinie – specjalista d/s zagranicznych
1988 – Bank Pekao S.A. (oddział Kraków) – specjalista d/s zagranicznych.
Pan Radosław Kiełbasiński nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do AB S.A.,
nie jest równieŜ wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych

