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Podsumowanie  

Pierwsze doświadczenie w analizie spółek i papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Polsce. 

W kolejnych latach wzbogacone o wiedzę i umiejętności w zarządzaniu i komunikacji, w szczególności: 

(01) Zarządzanie strategiczne (02) zarządzanie innowacjami (03) lean start-up (04) przedsiębiorczość 

(05) interpreneurship (06) Public Relations i Investor Relations (07) zarządzanie zmianą (08) 

rachunkowość zarządca (09) wycena (10) analiza przedsiębiorstw 

 

Doświadczenie zawodowe 

FININWEST LEASING S.A. – Członek Rady Nadzorczej      2015.09 – dzisiaj 

QAMAK S.A. – Członek Rady Nadzorczej       2015.07 – dzisiaj 

COLIAN HOLDING S.A. – Doradca Zarządu       2014.09 – dzisiaj 

• przygotowanie 3- i 10- letniej strategii rozwoju dla Grupy Colian 

• ustalenie założeń, kontrola procesu przygotowania oraz analiza budżetu Grupy 

• opracowanie strategii i prowadzenie przygotowania oraz analiza budżetu Grupy 

• koordynacja działań w obszarze Corporate Finance, w tym transakcji przejęć 

• przygotowanie do pozyskania Funduszy Unii Europejskiej 

• opracowanie założeń strategii rozwoju B+R oraz zarządzania innowacjami 

ZENIT MANAGEMENT Sp. z o.o. – Prezes Zarządu      2014.08 – dzisiaj 

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. – Prezes Zarządu, CEO   2013.09 – 2014.06 

Holding, notowany na rynku NewConnect zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A., Zarządzanie i aktywne wspieranie spółek z portfela BCI S.A. zaangażowanych 

w rozwój projektów związanych z sektorem niekonwencjonalnego wydobycia ropy naftowej i gazu,  

BALTIC CERAMICS S.A. – Prezes Zarządu, CEO     2012.04 – 2013.09 

Główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals SA, Spółka skoncentrowane na rozwój proppantów 

ceramicznych (piasku ceramicznego) i technologii produkcji na budowie pierwszej fabryki i centrum 

badawczo-rozwojowego w tej dziedzinie w Unii Europejskiej 

INDYGOTECH MINERALS S.A. – Wiceprezes Zarządu, CEO   2011.05 – 2012.11 

Holding inwestycyjny, działający początkowo jako fundusz zarządzający portfelem, a potem realizujący 

jako grupa strategię rozwoju przedsiębiorstw produkujących ceramikę w zaawansowanych 

technologiach, przeznaczona na rynek: wydobycia ropy naftowej i gazu, transportu energii elektrycznej 

i materiałów budowlanych 

CC GROUP sp. z o.o. – IR Manager      2007.08 – 2011.04 

Prowadzone doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich, transakcji fuzji I przejęć (M&A) I ich 

wdrażania przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., które jednocześnie są 



czołowymi firmami w swoich branżach jak: FMCG spożywcze, finansowanie służby zdrowia, materiały 

budowlane, czy dystrybucja farmaceutyków 

MAGNUM GROUP INVESTMENTS HOLDINGS LTD (ostatni) – różne stanowiska   1994.01 – 2004.05 

Magnum Group Investments Holding – kontroler finansowy w międzynarodowym funduszu private 

equity z portfela spółek inwestujących w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, 

Bank Pekao SA – Kierownik Zespołu Monitorowania Spółek Grupy Pekao w Departamencie Planowania 

i Kontrolingi, CDM Pekao SA – starszy analityk akcji, wcześniej analityk papierów wartościowych: DM 

Banku Gdańskiego, DM Millenium, DM Wood&C0. Oraz w TFI Pioneer 

 

Wykształcenie 

Akademia Leona Koźmińskiego       2012 – dzisiaj 

Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytet Gdański        2001  – 2007 

Dyplom magistra na Wydziale Bankowości i Finansów 

 

Zainteresowania 

Żeglarstwo, golf nurkowanie  i fotografia 


