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Doświadczenie Zawodowe: 
 

Od 2007  OMNICAPITAL, Warszawa 
 Założyciel, Partner Zarz ądzający 

• Założyciel i Partner Zarządzający OMNICAPITAL oferującego usługi 
bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego w projektach fuzji i przejęć 
oraz pozyskania kapitału własnego i dłużnego 

• Ekspertyza w sektorze nieruchomości i budownictwa, energetyki i surowców 
naturalnych, handlu detalicznego oraz IT 

• Klienci: polskie i zagraniczne spółki kapitałowe 
• Członek Rad Nadzorczych Finder SA oraz PayUp Polska S.A. 

 
2006 – 2007 Societe Generale, Finansowanie Struktur alne, Warszawa 

Dyrektor, Współ-Zarz ądzający 

• Odpowiedzialny za pozyskanie i przeprowadzenie transakcji finansowania 
strukturalnego i dłużnego dla głównych linii biznesowych Societe Generale w 
Polsce: finansowania projektowego, finansowania akwizycji, finansowania w 
sektorze metals & mining, sekurytyzacji oraz finansowania w sektorze 
nieruchomości  

• Klienci: międzynarodowe korporacje, sponsorzy finansowi, jak również wybrane 
największe polskie spółki  

 
2004 – 2006 CA IB InvestmentBank, Doradztwo Finanso we, Warszawa  

Dyrektor 

• Zarządzający projektami doradztwa finansowego realizowanymi w obszarze 
bankowości inwestycyjnej przez CA  

• Odpowiedzialny za działania marketingowe oraz transakcje fuzji i przejęć i 
pozyskania finansowania dłużnego w sektorze instytucji finansowych, 
nieruchomości, handlu oraz w sektorze chemicznym 

 
2001 – 2002 Banc of America Securities, Bankowo ść Inwestycyjna, Londyn 

Manager, Rynek CEEMEA (Central Eastern Europe, Midd le East & Africa) 

• Odpowiedzialny za pozyskanie transakcji doradczych w sektorze instytucji 
finansowych 

• Bezpośredni nadzór nad wycenami, due diligence, oceną strategicznych opcji 
dla klientów z sektora instytucji finansowych, energetyki i surowców naturalnych 

• Realizacja transakcji fuzji i przejęć o wartości USD 3.2 mld oraz transakcji 
pozyskania finansowania dłużnego o wartości USD 230 mln  

• Współpraca z klientami z Europy Zachodniej i USA dokonującymi strategicznych 
inwestycji na rynkach CEE  

 
1997 – 2000 CA IB InvestmentBank, Doradztwo Finanso we, Warszawa 

Analityk, Manager  

• Udział w transakcjach dla zagranicznych klientów dotyczących opcji ich wejścia 
na polski rynek poprzez M&A, prywatyzacje, inwestycje typu green-field  

• Odpowiedzialny za relacje ze spółkami Grupy Bank Austria / Creditanstalt w 
celu integracji działań marketingowych Grupy w Polsce  

• Odpowiedzialny za przeprowadzenie wielu transakcji M&A oraz pozyskania 
długu w takich sektorach jak energetyka, sektor budowlany, bankowość  

 
 

Wykształcenie / Kwalifikacje: 
 

2003 MBA, International Institute for Management Development (IMD), Lozanna  
2001   Financial Services Authority (UK), Certyfikacja  
1993 – 1998  Mgr Ekonomii, SGH, Warszawa 
 
Języki   Angielski, Francuski, Rosyjski  


