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KANDYDATURA
 na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd  Megaron  S.A.  pragnie  przedstawić  kandydaturę  Pana  Krzysztofa  Korocha  na  członka  Rady 
Nadzorczej Megaron S.A.:

Pan Krzysztof Koroch jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Był studentem 
trzysemestralnych  studiów  podyplomowych  „Zarządzanie   Przedsiębiorstwem”  prowadzonych  przez  
wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego  (1995 -1996).
W latach  2000 –  2001 brał  udział  w  programie  szkoleniowym „Młode  Talenty” organizowanym przez 
Unicredit  (większościowy  udziałowiec  grupy  Pekao  S.A.)  przy  współpracy  z  Uniwersytetem  Bocconi  z  
Mediolanu. Ukończył także specjalistyczne szkolenia związane z pracą zawodową w sektorze  finansowym, w 
tym  szkolenia  związane  z  zarządzaniem,  zarządzaniem  sprzedażą,  analizą  finansową  i  oceną   ryzyka  
kredytowego. Przez większość okresu kariery zawodowej związany jest z grupą Pekao S.A.
Początki pracy to funkcja nadzorcy systemów IT w Pomorskim Banku Kredytowym (1993).  W kolejnych  
latach zakres zadań ewoluował w kierunku biznesu i współpracy z Klientami. Od 1997 roku przez prawie  
dwa  lata  kariery  zawodowej  pełnił  rolę  sprzedawcy  w  Oddziale  Banku.  W  1999  roku  awansował  na  
stanowisko  z-cy  dyrektora  Oddziału  Banku,  a  w  2002 roku  został  Dyrektorem Regionu  Zachodniego  z  
siedzibą w Szczecinie.
W trakcie ośmioletniej pracy na stanowisku Dyrektora Regionu inicjował, organizował i wdrażał szereg  
działań  nakierowanych  na  poprawę  efektywności  pracy  podległych  zespołów  oraz  poprawę  jakości  
współpracy z Klientami. Brał udział w projekcie łączenia banków BPH i Pekao S.A. zarządzając Regionem 
w  trakcie fuzji obu instytucji.
W latach 2010 – 2012 pełnił   funkcję  Członka Zarządu spółki  Pekao Leasing z  siedzibą w Warszawie  
realizując  strategię  zwiększenia  wykorzystania  potencjału  Banku  Pekao  S.A.  do  osiągania  celów 
komercyjnych spółki Pekao Leasing.
W  latach  2004  –  2010  przez  dwie  kadencje  był  członkiem  Rady  Nadzorczej  Polskiej  Fundacji  
Przedsiębiorczości. Od 2008 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof  Koroch nie  prowadzi  działalności  konkurencyjnej  w 
stosunku  do  działalności  Megaron  S.A.,  nie  uczestniczy  w  spółce  konkurencyjnej  jako  wspólnik  spółki  
cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej  
osobie  prawnej  jako  członek  jej  organu.  Na  chwilę  obecną  nie  figuruje  w  Rejestrze  Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


