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Dariusz

Odzioba

Osoba nadzorując a

Absolwent Wydziału Ekonomic znego
2017-06-13
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w T oruniu. Od
2015 roku zatrudniony w PKO BP jako Dyrektor
Departamentu Klienta Strategic znego. W latac h
2011-2015 pełnił funkc ję wic eprezesa zarządu
BGZ S.A. odpowiedzialnego za Obszar
Bankowośc i Korporac yjnej i Rynków
Finansowyc h. W latac h 2008-2011 był
dyrektorem wykonawc zym w Banku Pekao S.A.
odpowiedzialnym za Pion Rynków Finansowyc h
i Portfeli Inwestyc yjnyc h. Od 1995 roku do 2008
związany z grupą ABN AMRO, gdzie pełnił
funkc je dyrektora departamentu skarbu,
nadzorował w Londynie handel instrumentami
finansowymi Regionu Europy Centralnej i
Wsc hodniej, oraz pełnił funkc ję c złonka zarządu
ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Posiada
wieloletnie doświadc zenie związane z obrotem i
sprzedażą instrumentów finansowyc h,
zarządzaniem aktywami i pasywami oraz
ryzykiem finansowym.

Grzegorz

Oszast

Osoba nadzorując a

Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytec ie
2017-06-13
Wroc ławskim oraz studiów MBA - Oxford Brookes
University w Wyższej Szkole Biznesu - The
Polish Open University. Ponadto ukońc zył
“Sc hool of Business” na Central Connec tic ut
State University i Politec hnic e Wroc ławskiej.
Prac ę zawodową rozpoc zął w 1992 roku w
Cogito Sp. z o.o., gdzie pełnił funkc ję
wic eprezesa zarządu, następnie, w latac h
1995-1996 prac ował w Impel S.A. na stanowisku
kierownika sprzedaży i rozwoju rynku, gdzie był
odpowiedzialny między innymi za pozyskiwanie
i obsługę strategic znyc h klientów, uruc hamianie
nowyc h oddziałów firmy oraz współprac ę z
izbami gospodarc zymi i branżowymi. W latac h
1996 – 2005 jako współwłaśc ic iel firmy AA
Oszast i Partnerzy (później Verbum) zajmował
się doradztwem biznesowym.W latac h 1999 –
2001 pełnił funkc ję c złonka zarządu Miasta
Wroc ław odpowiedzialnego za nieruc homośc i
komunalne. W latac h 2005- 2009 prac ował w
szwedzkim konc ernie THULE, w którym jako
Country Manager w Polsc e przygotował strategię
wejśc ia na rynek oraz ustalił i wdrożył
strategic zny planu rozwoju firmy na polskim
rynku. Od 2009 r. do c hwili obec nej związany z
Grupą PKO Bank Polski S.A. poc zątkowo jako
Centrum Administrac ji, a następnie dyrektor
biznesu polsko-ukraińskiego Kredobank Lwów
(Ukraina), później jako dyrektor ds. sprzedaży w
regionie warszawskim. Obec nie jako dyrektor
Pionu Sprzedaży Detalic znej w PKO Banku
Polskim S.A. Był przewodnic ząc ym rady
nadzorc zej Zakładu Energetyc znego Wroc ław
S.A.
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