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DoSw i ad cze n i e Zawodowe

lX 2013 - ll 2016 Prczes Zatzqdu, Polski Holding NieruchomoSci SA, Warszawa
. odpowiedzahy za caloksztalt dzialai crupy Kapitalowej notowanejna WGPW i

kierujEcy pccami ZaEqdu (aktywa >2 l,,lLD pLN, porad 150 nieruchomoscj)
. KoordynujEcy procesy reslrukluryzacji skutkljqce osiqgnieclem zysku neto ponad 100

IMLN PLN w roku 2013 i 2014 w por6wnanlLr ze stElq netto 170 N,4LN pLN w rokr 2012
. Koordynujqcy inicjatywy rozwojowet (i) nowe khczowe prcjekty (wtynr JV z Segro,

mLocum, Hillwood iHochtiet, (ii)spzedai aktyw6w o niskiej dochodowoSci, (iil)zakup
nowoczesnych obieklow oQz (iv) pozyskanie stt"legicznych najemc6v,

Vll 2007 - lX 2013 Zalo2yciel & Patuw Zanqdraftcy, OITNICAPITAL, Warszawa
. Oferta uslug bankowoSci inweslycyjnej i do€dztwa finansowego w pfojektach iuzjii

plzejea oraz pozyskania kapilalLl wlasnego i dlu2nego
. Ekspenyza w sektoze nierlchomoscl, eneruelyki i surowc6w tlatumlnych oraz handlu
. Doswadczenie pzy strukturyzacji i negocjacjach um6wzakupu udzla,bw lub aklyw6w,

um6w joint vent!re, geneElnego wykonawstwa oraz iinansowania slrukturalnego
. Czlofek Rad Nadzomzych: PHN SA, Finder SA, payup potska SA

2006-2007 Dyrekfor, Societe Generale, Dzial Finansowania StruKuralnego, WaBzawa
. Odpowiedzialny za pozyskanie lpzeprcwadzenie lGnsakcjtf nansowania struklurctnego

idluznego dla gl6wnych liniibznesowch Societe Generale w Polsce: finansowania
projektowego, finansowania akwizycji, Jinansowania w sekiorze metali gorniczym,
sekurytyzacji oraz finansowatia w sektoze nieruchomo$ci

. Obslugujqcy - we wspolpracy z innymibiuram Societe Genercle - migdzynarodowe
korporacje, sponsordw linansowych jak town ei wybEne najwqksze polskle spolki

2004 - 2006 Wice.Dytektot, CAIE Financial Advisers Sp. z o.o,, Warszawa
. ZarzqdzaiEcy plojektami doradczyml oraz felacjamlz kluczowymi kllenlami w sektoze

nieruchomoaci, handlu orcz w sekloze chemicznym

2001 -2002 Manager (Enerying Europe, Middle East & Afica), Bank of America N.A., Londyn
. Bezposfedni nadz6f nad wycenami, due diligence, dokumentaciq kansakcji dla klienidw

z seklora insty,lucji finansowych, eneeetykj j surowc6w nat!ralnych
. Realizacja lransakcji fuzji i pzeiQa - wtym trafsakcji prywatyzacyjnych - oraztransakcji

pozyskanla finansowania d]!2nego d a klieni6w z CEE iSEE

1997-2000 CA lB Financial Advisers Sp, z 0.0., Warszawa
Analwk lX 1997 - 111999
Managet lll999-X2000
Zestepce Dyrckton X 2000 - X12000
. Udzial w transakcjach dla zagFnlcznych klienldw dotyczEcych strategicznych opcjiich

wej6cia na polski rynek popEez [4&A, prywatyzacje, inwestycje green-iield
. odpowiedzlalny za p\z eprcwadzenie wielu transakcjill&A oraz pozyskania dlugu w

sektoze energetycznym, budo$,lanym i bankowosci

Wyks zta I ce n i e I Kw a I if i ka cje

2003 lt4BA, Inlemational Institute for lManagement Development (l[,4D), Lozanna, SzMjca a
1993-1998 N49r Ekonom i, Kiefunekt Zazqdzarie i[4arketing, SGH, Warszawa

Jezyki Polski Angielsk, Franclski (Pozlom Konwersacyjny), Rosyjski (Poziom Podstawory)


