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Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego –
2015-01-01
kierunek filologia angielska.
Karierę rozpoc zynał w Banku Pekao S.A., gdzie
zajmował się obsługą podmiotów
zagranic znyc h.
Posiada wieloletnie doświadc zenie w
zarządzaniu instytuc jami finansowymi. W latac h
1994 – 1997 prac ował jako Dyrektor regionalny
d/s sprzedaży i marketingu w Pioneer Pekao
Towarzystwie Funduszy Inwestyc yjnyc h S.A. Był
odpowiedzialny m.in. za współprac ę z działem
sprzedaży banków i biur maklerskic h oraz
bezpośrednią sprzedaż jednostek uc zestnic twa
funduszy inwestyc yjnyc h osobom zamożnym
oraz dużym osobom prawnym.
W latac h 1998 – 1999 prac ował w SEB Fund
Towarzystwie Funduszy Inwestyc yjnyc h S.A. na
stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Marketingu
tworząc sieć sprzedaży oraz przygotowując
strategie marketingowe dla nowo tworzonyc h
funduszy inwestyc yjnyc h.
W latac h 1999 – 2003 był związany z Grupą
Kapitałową CA IB. Prac ował w CA IB Investment
Management S.A. jako c złonek Zarządu i
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz pełnił
funkc ję c złonka Zarządu w CA IB Investment
Fund Company.
Od 2011 roku związany z Grupą Kapitałową
PKO Banku Polskiego. W latac h 2011-2014
prac ował na stanowisku Dyrektora Centrum
Bankowośc i Prywatnej zajmując się między
innymi oprac owywaniem strategii rozwoju
Bankowośc i Prywatnej oraz organizac ją Biur
Bankowośc i Prywatnej w największyc h miastac h
w Polsc e.

Opis

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT

Komisja Nadzoru Finansowego

1

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ
Data
2015-01-02

Imię i Nazwisko
Krzysztof Paprota

ZFP-E_3_07_06
Stanowisko / Funkcja

Podpis

Zastępc a Dyrektora Departamentu
Nadzoru

Komisja Nadzoru Finansowego

2

