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Podsumowanie 

kwalifikacji 

Wszechstronne wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczanie zawodowe, 
także międzynarodowe, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem 
inwestycji w instrumenty udziałowe (akcje) firm zarówna na rynkach publicznych jak 
i niepublicznych. Bardzo dobra znajomość finansów spółek, rynków kapitałowych i 
zagadnień z dziedziny konkurencyjności przedsiębiorstw i państw..  

Zdolności analityczne i umiejętności prognozowania w szerokim zakresie 

biznesowym (finanse spółek, rynki kapitałowe, zjawiska gospodarcze) na poziomie 

lokalnym jak i międzynarodowym. Kreatywność i zdolności tworzenia nowych 
rozwiązań. Zdolności menedżerskich, w tym umiejętności skutecznej pracy w 

zespole.

Doświadczenie 

zawodowe 

2005-obecnie Hexagon TFI S.A.. Hexagon Capital Warszawa 

Wiceprezes - członek zarządu 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające specjalistycznymi funduszami 

inwestycyjnymi w zakresie aktywów niepublicznych. Wcześniej praca w firmie 

doradczej Hexagn Capital. W ramach działalności doradczej świadczonej przez 
Hexagon Capital, zarządzałem Funduszem Venture Capital – PBK Inwestycje S.A. 

należącym do banku BPH S.A. 

 2006-obecnie Red Point Publishing Sp. z. o.o. Warszawa

Dyrektor zarządzający - właściciel 

Firma edukacyjno-wydawnicza zajmująca się tworzeniem autorskich systemów nauki 
języków obcych, głównie języka angielskiego. Stworzenie koncepcji firmy i produktów, 

wdrożenie ich do produkcji i sprzedaży, zarządzanie firmą.  

2005-2009 Koelner S.A., spółka publiczna Wrocław 

Członek Rady Nadzorczej

2004-2006 Forte S.A., spółka publiczna Ostrów Mazowiecka 

Członek Rady Nadzorczej 

1999-2003 Innova Capital Warszawa 

Dyrektor zarządzający 

Druga największa grupa funduszy inwestycyjnych typu Private Equity w Polsce 
(firma zarządza trzema funduszami o wartości około 300 mil. USD, z czego około 
2/3 zainwestowane w 18 firm w Polsce i 4 zagranicą). Praca początkowo jako 
straszy współpracownik, następnie dyrektor i dyrektor zarządzający.  

Obowiązki w zakresie procesu inwestycyjnego: poszukiwanie i analiza projektów 
inwestycyjnych, prowadzenie negocjacji transakcji, w zakresie wycen, warunków 
prawnych i biznesowych inwestycji funduszu, prowadzenie badań stanu 
przedsiębiorstwa (“due diligence”) i koordynacja firm zewnętrznych (prawników, 
audytorów itd.). Między innymi praca nad następującymi inwestycjami: największa 
firma reklamy zewnętrznej w Słowenii i Chorwacji, telewizja kablowa w Polsce, 
firma informatyczna z Niemiec, duże firma usług finansowych w Polsce. 

Obowiązki w zakresie rozwoju firm portfelowych w Polsce i zagranicą: aktywny nadzór 

właścicielski, poprzez uczestnictwo w radach nadzorczych, w tym między innymi 

ustalanie strategii biznesowych, budżetów, pozyskanie finansowania (dłużnego jak i 



kapitałowego), prowadzenie rekrutacji na stanowiska kierownicze, w tym do ścisłych 

zarządów, nadzorowanych firm. Między innymi praca z następującymi projektami: 
nadzór i restrukturyzacja firmy medialnej w Rumunii, nadzór i rekrutacja kadry 

kierowniczej firmy reklamy zewnętrznej w Słowenii i Chorwacji, nadzór i pozyskanie 

finansowania (nowa emisja akcji) firmy z branży rozrywkowej w Polsce, nadzór i 
restrukturyzacja zadłużenia firmy detalicznej w Polsce.  

Udział w podnoszeniu trzeciego funduszu typu Private Equity, Innova 3, w wysokości 

110 mil. EUR.

1997-1999 WestLB Panmure Londyn 

Analityk finansowy / doradca inwestycyjny 

Analityk finansowany i doradca inwestycyjny w zakresie inwestycji w akcje polskich 

spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizy firm 

działających w różnych sektorach, w tym: bankowym, informatycznym, chemicznym, 
budowlanym i lekkim. Także analizy firm poza Polską w regionie Europy Środkowej. 

Wykonywanie analiz ekonomicznych sektorów i spółek, wycen spółek i wydawanie 

rekomendacji inwestycyjnych dla klientów banku w Wielkiej Brytanii. Udział w 
transakcjach kapitałowych, w tym w sprzedaż nowej emisji akcji (wartość $50 milionów) 

Exbudu inwestorom zagranicznym. 

1994-1996 Grupa Raiffeisen Warszawa 

Doradca inwestycyjny / szef wydziału zarządzania aktywami 

Początkowa praca na stanowisku doradcy inwestycyjnego w biurze maklerskim, w 
tym także wykonywanie projektów dla funduszu NFI Progres (Raiffeisen-Atkins) w 
zakresie wyceny spółek wchodzących w skład programu NFI i przygotowanie ich 
rankingu do procesu alokacji. Następnie szef departamentu zarządzania aktywami 
w biurze maklerskim odpowiedzialny za stworzenie departamentu, w tym uzyskanie 
odpowiednich zezwoleń Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Wykształcenie 1997-2000 Szkoła Główna Handlowa Warszawa 

� Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej 

 1991-1996 Szkoła Główna Handlowa Warszawa 

� Magister wydziału finansów i bankowości 

Kursy i szkolenia 

zawodowe 

Posiadane tytuły i egzaminy zawodowe: 
- tytuł licencjonowanego analityka finansowego (CFA) nadany przez AIMR 
(Association for Investment Management and Research), poprzedzony zdaniem 3 
egzaminów w odstępach rocznych (USA, 1999) 
- licencja doradcy inwestycyjnego “Securities Representative” w Wielkiej Brytanii 
nadawany przez SFA (Londyn) 
- licencja doradcy inwestycyjnego - KPWiG (Warszawa, 1994) 
- licencja maklera papierów wartościowych - KPWiG (Warszawa, 1994) 

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych, w tym między innymi: 
- szkolenia w zakresie inwestycji typu Private Equity organizowane przez Private 
Equity Institute (Atlanta, USA, 2001) 
- szkolenie w zakresie wyceny spółek (Euromoney, Londyn, 1999) 
- kurs na III etap CFA (Londyn, 1999) 
- kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych SFA (Londyn, 1997) 
- kurs na maklera papierów wartościowych (Warszawa, 1994) 
- kurs na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami (Warszawa, 1994) 

Języki obce Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.




