
WHO IS WHO - RYNEK VENTURE 
Szanowni Państwo, 
Przedstawiamy państwu „Listę who is who, 
osobowości rynków private equity oraz 
venture capital". Została ona uszeregowana 
w kolejności alfabetycznej, ponieważ 
nie chcemy wartościować oraz oceniać 
dotychczasowych karier zawodowych 

i edukacyjnych wyróżnionych. Naszym 
celem jest przedstawianie osobowości 
zarządzających firmami, które mają 
największe znaczenie dla danego rynku. 
Tym razem przestawiamy dwadzieścia 
osobowości private equity oraz venture 
capital. Wśród nich znaleźli się głównie 
prezesi zarządów, dyrektorzy oraz partnerzy 

zarządzający, w tym jedna kobieta. 
Zdecydowana dominacja mężczyzn wśród 
osób zarządzającymi największymi firmami 
widoczna jest również w tym sektorze, 
dlatego też przed paniami stoi wciąż wiele 
możliwości... 
Wyróżnionych menedżerów cechuje 
znakomita znajomość rynku, doskonałe 

kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie 
zawodowe. Mają oni znaczący wpływ na 
rozwój sektora private equity oraz venture 
capital. Zarządzane przez nich fundusze są 
liderami branży. 

Redakcja 

KRZYSZTOF BEŁECH 
PREZES ZARZĄDU SATUS VENTURE SP Z O.O. 

Przedsiębiorca, inwestor i innowa
tor. Prezes zarządu oraz założyciel 
SATUS Venture Sp. z o.o. Absol
went Politechniki Krakowskiej. 

Posiada liczne certyfikaty i licencje rynku kapitałowego, podpi
sane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Giełd. 
Po ukończeniu studiów zdobył doświadczenie w zarządzaniu in
westycjami, pracował jako makler, dyrektor handlowy oraz pro

wadził własną firmę konsultingową. Jest autorem kilku książek 
wytycznych i modeli do przygotowania oraz oceny inwestycji, np. 
dla Ministerstwa Gospodarki, Urzędów Marszałkowskich, fundu
szy ochrony środowiska i instytucji otoczenia biznesu. 

MARCIN BENBENEK 
PARTNER ROYALTON PARTNERS 

Związany z firmą Royalton Partners Limited od 2008 r. 
Wcześniej pracował w mPunkt Polska - przedsiębiorstwieo 
z portfela Royalton Partners w latach 2002-2010. Był jed
nym z dwóch kluczowych menedżerów firmy, zatrudniony 
jako wiceprezes zarządu, dyrektorem pionu sprzedaży i mar
ketingu. W latach 1999 i 2002 pracował jako wiceprezes za
rządu Małopolskiej Giełdy Rolno-Towarowej w Rzeszowie. 
Od 1994 do 1999 r. pracował dla KLM Cargo w Chicago 
i Warszawie jako dyrektor sprzedaży. W latach 1999 i 2012 

pełnił funkcję członka, a także był wiceprzewodniczącym rad 
nadzorczych sześciu polskich przedsiębiorstw: JPRD-M Ja
rosław SA, Mera-Pnefal SA, Fabryka Wagonów Gniewczyna 
SA, Port Lotniczy Jasionka SA, PKO BP Inwestycje Sp. z o.o., 
KZL Bydgoszcz Sp. z o.o. Od 2010 r. przewodniczy Radzie 
Nadzorczej EUR0LOT SA. W ramach spółek portfelowych 
Royalton Partners zasiada w radach nadzorczych: City Par
king Group SA, Kom-Eko. SA, Central European Airport 
Services w Polsce i na Litwie, UAB Litcargus na Litwie i Yrati-

slavia Holding w Luxemburgu. 
Posiada tytuł magistra prawa 
na Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie 
oraz MBA University of Cen
tral Lancashire, Preston. Stu
diował również zarządzanie 
na National-Louis University 
w Chicago. 

TOMASZ CZECHOWICZ 
PREZES ZARZĄDU MCI MANAGEMENT SA 

Absolwent Politechniki Wro
cławskiej, Uniwersytetu Eko
nomicznego we Wrocławiu 
oraz programu Executive MBA 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of 
Minnesota. W latach 1990-1998 współzałożyciel i prezes 
spółki JTT Computer SA, którą doprowadził do osiągnię
cia wiodącej pozycji wśród polskich producentów kom

puterów osobistych i dystrybutorów IT, wartej ponad 100 
milionów dolarów. Od maja 1998 r. założyciel i prezes Grupy 
MCI, którą wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie w 2001 r. 

KRZYSZTOF GÓRKA 
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY CERTUS CAPITAL SA 

Doktorant w Katedrze Finansów na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Były współpracownik 
sekcji ekonomicznych polskich ambasad w Londynie 

i Dublinie. Uczestniczył w szeregu transakcji 
kapitałowych, w tym dla: Telemedycyna Polska, Korbank, 
SARE, LiveChat Software, Invista, Uboat Line, Unikkon 

Integral, Apanet, Goal.pl, 
e-Prototypy, SFK Polkap. 

WŁADYSŁAW HALBERSZTADT 
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY PITANGO INVESTIN YENTURES 
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Współzałożyciel Grupy IN
VESTIN, partner zarządzający 
Pitango Investin Ventures, naj
większego funduszu zaawanso
wanych technologii na polskim 

rynku, przewodniczący rady oraz fundator Fundacji Zaawan
sowanych Technologii. Rozwija przedsięwzięcia i spółki na eta
pie seed i start-up. Posiada szerokie doświadczenie w wycenie 
i analizie finansowej przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 
firm technologicznych. Z sukcesem przeprowadzał oferty pry

watne na rynku NewConnect. Był współzałożycielem Stowa
rzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect. 
W trakcie swojej praktyki zawodowej pracował także jako ana
lityk inwestycyjny przy projektach internetowych (e-commerce) 
i informatycznych (systemy zarządzania). 

MACIEJ HAZUBSKI 
PREZES ZARZĄDU IQ PARTNERS SA 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. 
Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz 
przejęć. Współtwórca i wspólnik kilku przedsięwzięć z ob
szaru nowych technologii, internetu i rozwiązań mobilnych. 

Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach 
z branży technologicznej i internetowej. Aktualnie pełni 
funkcję prezesa zarządu spółki IQ Partners SA - której jest 
założycielem i jednym z głównych akcjonariuszy - oraz we
hikułów inwestycyjnych Ventures Hub i IQ Venture Capital 

s.a.r.l. Jest również przewodni
czącym rad nadzorczych kilku 
spółek z portfela funduszu IQ 
Partners. 
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CAPITAL / PRIVATE EQUITY 
JACEK KAJKO 
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY WSI CAPITAL 

Posiada ponad 20-letnie doświad
czenie w biznesie w zakresie zarzą
dzania strategicznego. W wieku 
20 lat założył, a następnie z suk
cesem rozwijał własną firmę pro
dukcyjną. Następnie zdobywał 

doświadczenia menedżerskie w międzynarodowej korporacji ku
rierskiej. Przez 12 lat jako dyrektor generalny, prezes zarządu i czło
nek rady nadzorczej był zaangażowany w budowanie i rozwijanie 
polskiej firmy kurierskiej Siódemka, którą wspólnie z partnerami 
doprowadził do największej w tej branży transakcji sprzedaży na 
polskim rynku kapitałowym. Od 2012 r., wykorzystując swoje 

doświadczenie i znakomitą znajomość realiów polskiego biznesu, 
zarządza spółką WSI Capital. Szerokie doświadczenie zawodowe 
uzupełniał licznymi szkoleniami z zakresu instrumentów finan
sowych, inwestycji, rynków kapitałowych oraz zasad zarządzania 
jakością. W WSI Capital odpowiedzialny za zarządzanie opera
cyjne oraz selekcję projektów inwestycyjnych. 

PIOTR KORAL 
PREZES ZARZĄDU INVESTIN SE Z O.O. 

Prezes Grupy INVESTIN współtworzącej wraz z Pitango Ven
ture Capital oraz NCBiR największy fundusz zaawansowanych 
technologii na polskim rynku. Ekspert z zakresu doboru part
nerów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu 

różnorodnymi inwestycjami (m.in. w branży technologicznej, 
w sektorze kultury, branży usługowej i nieruchomości), w tym 
opartymi o mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen oraz wieloletni 

zastępca dyrektora Muzeum Hi
storii Żydów Polskich i koordy
nator licznych projektów, w tym 
międzynarodowych. 

PAWEŁ MAJ 
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM SKYLINE VENTURE 

W roku 1998 ukończył studia na 
University of Wisconsin-White-
water, uzyskując tytuł bachelor 
of business administration. Od 

2000 r. związany z grupą kapitałową Skyłine Investment, w ra
mach której przeprowadził 125 transakcji i pozyskał 1 mld zł dla 
swoich klientów w ramach działalności inwestycyjnej (obejmowa
nie nowych udziałów/akcji oraz odkupów) oraz doradczej (IPO, 

SPO, fuzje i przejęcia, inwestorzy z rynku niepublicznego, dotacje 
z UE). Od 2010 r. pełni funkcję zarządzającego w Skyline Venture 
- funduszu typu venture capital o kapitalizacji 40 mln zł, założo
nym przez Skyline Investment i Krajowy Fundusz Kapitałowy. 

MARIUSZ MALEC 
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY PRIVATE EQUITY CONSULTING 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu przed
siębiorstwami, budowaniu nowych przedsięwzięć, ich rozwoju 
i finansowaniu. W ostatnich latach kierował zespołem inwesty
cyjnym w jednym z funduszy venture capital we Wrocławiu. 
W ramach funduszu był on odpowiedzialny za restrukturyza
cję i rozwój Mennicy Wrocławskiej, obecnie lidera na rynku dys

trybucji złota i srebra w Polsce. Przez rok pełnił funkcję prezesa 
zarządu tej spółki. Wcześniej współpracował z funduszem MCI 
Management. Przez trzy lata pełnił funkcję członka i prezesa za
rządu spółki notowanej na GPW Był odpowiedzialny m.in. za 
wprowadzenie spółki na GPW, przejęcia w Polsce i za granicą, roz
wój projektów corporate venture. Obecnie prowadzi blog i do

radza przedsiębiorcom w zakresie 
inwestycji VC. Sudiował finanse 
i rachunkowość w Polsce i Kana
dzie. W Kanadzie zdał egzaminy 
uprawniające go rejestracji jako 
maklera papierów wartościowych. 

ANDRZEJ MIERZWA 
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY 21 CONCORDIA 

Pełni obecne stanowisko od 
2012 r. W latach 1996-2012 był 
partnerem zarządzającym Con
cordia Sp. z o.o. i specjalizował się 
w transakcjach międzynarodo
wych dużych fuzji i przejęć oraz 
private equity, doradzając m.in. 

francuskiej firmie Pernod Ricard pizy zakupie Polmosu Poznań, 
producenta Wódki Wyborowej, France Telecom SA przy negocja
cjach zakupu kontrolnego pakietu akcji Telekomunikacji Polskiej 
SA, międzynarodowemu konsorcjum przy zakupie akcji produ

centa Żubrówki Polmosu Białystok, hiszpańskiemu Banco San
tander przy zakupie akcji Polskiego Towarzystwa Finansowego. 
Negocjował także sprzedaż HTL-Strefa SA, producenta lance
tów medycznych, szwedzkiemu funduszowi private equity EQT. 
W latach 1989-1995 był współzałożycielem Central Europe Trust 
Co. Ltd - londyńskiej firmy doradztwa strategicznego, której pre
zesem rady nadzorczej był Nigel Lawson, były minister finansów 
Wielkiej Brytanii. Pracował m.in. dla British Gypsum, Hutchison 
Telecom, Heinz. Jako doradca ministra prywatyzacji przeprowa
dził transakcje sprzedaży przedsiębiorstw inwestorom takich jak 
Jacobs Suchard, Bahlsen, United Biscuits. Wprowadził na giełdę 

Stalexport SA i doradzał zarządowi Stomil Olsztyn SA przy emi
sji publicznej. 
W latach 1985-1989 pracował w amerykańskiej firmie konsul
tingu strategicznego Booz Allen and Hamilton Inc. w Paryżu 
i Londynie. Doradzał m.in. rządom Francji, Wielkiej Brytanii 
i Nowej Zelandii przy projektach restrukturyzacji i prywatyza
cji dużych przedsiębiorstw oraz France Telecom, US West, RTL, 
IBM, Digital Equipment Corporation. 
Otrzymał dyplom MBA z American Graduate School of Interna
tional Management w 1987 r., a wcześniej studiował na Wydziale 
Handlu Zagranicznego na katowickiej Akademii Ekonomicznej. 

KRZYSZTOF MŁYNARZ 
PARTNER EUROPEAN INVESTMENTS 
& PARTNERS SE Z O.O. 

Profesjonalista z wieloletnim do
świadczeniem w zakresie inwesty
cji kapitałowych w odnawialne 
źródła energii, rynków finanso
wych i finansowania inwestycji, 
wyniesionym z sektora banko
wego oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
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MONIKA MORALI-EFINOWICZ 
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA ADYENT INTERNATIONAL 

Posiada ponad 15-letnie do
świadczenie w zakresie private 
equity oraz corporate finance. 
Zanim trafiła do Adventu praco
wała w funduszu Apax Partners, 
a swoją karierę zawodową zaczy
nała w zespole corporate finance 

banku Berenberg w Hamburgu. Obecnie na co dzień kieruje 
warszawskim zespołem Adventu oraz nadzoruje działalność 
funduszu na polskim rynku. Zasiada w radach nadzorczych 

spółek portfelowych Adventu, tj. Ultimo, WSiP, American 
Heart of Poland oraz EKO Holding. Odpowiada za procesy 
inwestycyjne i wyjścia z inwestycji oraz pełni nadzór właści
cielski nad spółkami portfelowymi, aktywnie uczestnicząc 
w budowaniu ich wartości w bliskiej współpracy z zespołami 
menedżerskimi tych spółek. Ukończyła z wyróżnieniem stu
dia MBA na INSEAD (Francja) oraz studia magisterskie - kie
runek handel międzynarodowy - na Wydziale Zarządzania 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest członkiem zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). 
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JACEK POGONOWSKI 
PARTNER YALUE4CAPITAL 

Przed utworzeniem Yalue4Ca-
pital, spółki zarządzającej fun
duszami private equity, był 
partnerem w Amundi Private 
Equity Funds, kierując warszaw
skim biurem. Wcześniej pracował 
w firmie Baring Corilius Private 
Equity (poprzednio Baring Pri

vate Equity Partners) i był odpowiedzialny za polską część port
fela funduszu BCEĘ pełniąc aktywną rolę w spółkach funduszu, 
m.in. w spółce notowanej na GPW Przed przejściem do Baring 
w 1998 r. był członkiem zarządu w Erste Investments, gdzie stał 
na czele departamentu fuzji i przejęć. Jego zespół koncentrował się 
na transakcjach w segmencie tzw. średnich spółek, specjalizując się 
w projektach niepublicznej emisji akcji przedsiębiorstw. Pierwsze 
doświadczenia zawodowe zdobywał w latach 1991-1995 w firmie 

Arthur Andersen na stanowisku audytora, a potem specjalizując 
się w doradztwie corporate finance. 
Ukończył St. Johns University w Nowym Jorku. Będąc partne
rem w Value4Capital, zasiada jednocześnie w zarządzie spółki 
Konsalnet Holding SA W przeszłości był w zarządzie Polskiego 
Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych oraz w Radzie Nadzor
czej KEK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Jest członkiem Polskiej 
Rady Biznesu oraz Business Centre Club. 

WITOLD RADWAŃSKI 
WSPÓLNIK I PREZES ZARZĄDU KROKUS PE 

Jest wspólnikiem i prezesem zarządu Krokus PE - firmy posia
dającej duże doświadczenie w zarządzaniu funduszami private 
equity w Polsce. Jest również prezesem zarządu Polonia Financial 
Services (wcześniej AIB WBK Fund Management, Chase Fund 
Management Polska) - firmy, która w okresie 1995-2008 zarzą
dzała m.in. NFI Magna Polonia, Prospect Poland Fund i Nova 
Polonia Fund. W latach 1992-1995, przed rozpoczęciem pracy 
w Chase Fund Management Polska, pracował w Europejskim 
Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie zajmował stanowisko wice

dyrektora biura w Warszawie. W tym okresie odpowiadał za róż
norodne inwestycje kapitałowe, pożyczki, procesy prywatyzacyjne 
i inne transakcje finansowe. Był również członkiem komitetu in
westycyjnego funduszu Caresbac i członkiem rady nadzorczej 
Banku WBK. W latach 1991-1992 był doradcą ministra finan
sów. Wcześniej pracował jako senior business consultant w Bu
siness International/Economist Intelligence Unit w Wiedniu. 
Był współzałożycielem i członkiem pierwszego zarządu Pol
skiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). W la

tach 2008-2012 zasiadał przez 
dwie kadencje w komitecie in
westycyjnym Krajowego Fundu
szu Kapitałowego (KFK). Posiada 
dyplom magistra School of Ad
vanced International Studies, The 
John Hopkins University oraz dy
plom University of Sussex w Wiel
kiej Brytanii. 

JERZY REY 
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM SKYLINE VENTURE 

Jest absolwentem Uniwersytetu 
Warszawskiego, w 1981 r. uzy
skał tytuł magistra w Instytucie 
Socjologii. Od 1999 r. związany 

z grupą kapitałową Skyline Investment - przeprowadził 125 
transakcji i pozyskał 1 mld zł dla swoich klientów w ramach 
działalności inwestycyjnej (obejmowanie nowych udziałów/ 
akcji oraz odkupów) oraz doradczej (IPO, SPO, fuzje i prze

jęcia, inwestorzy z rynku niepublicznego, dotacje z UE). Od 
2010 r. pełni funkcję zarządzającego w Skyline Venture, fun
dusz typu venture capital. 

TOMASZ STAMIROWSKI 
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY AYALLON MBO FUND 

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Gre
noble (Francja). Posiada wieloletnie doświadczenie w in
stytucjach finansowych i bardzo dobrą znajomość rynku 
korporacyjnego, obszarów finansowania strukturalnego oraz 
fuzji i przejęć. Pracę rozpoczął w 1993 r. w Departamencie 
Restrukturyzacji Powszechnego Banku Gospodarczego w Ło

dzi. Od 1995 r. członek zarządu funduszu inwestycyjnego 
- PBG Fundusz Inwestycyjny (od 1998 r. - Pekao Fundusz 
Kapitałowy), funkcjonującego w ramach struktur banko
wych. Od roku 2001 r. prezes zarządu AYALLON Sp. z o.o., 
firmy zarządzającej funduszami private equity. Od roku 2004 
prezes zarządu AYALLON MBÓ SA - podmiotu inwestycyj
nego. Sprawował funkcje członka rad nadzorczych w wielu 

firmach (w tym w przedsiębior
stwach notowanych na giełdzie: 
ZETKAMA SA, KFM SA, Sto
mil Sanok SA: Masters SA, Ton-
sil SA, Bipromet SA). Ukończył 
szereg kursów specjalistycznych 
w obszarze finansów. 

RADOSŁAW TADAJEWSKI 
PREZES GRUPY TRINITY SA 

Specjalista w zakresie inwestycji na 
rynku niepublicznym. Uczestni
czył w wielu transakcjach na rynku 
kapitałowym, m.in.: KGHM Eco

ren, Centrozłom, Travelplanet.pl, Wratislavia Bio, Newcorn, 
WDM. Autor wielu publikacji o polskim rynku kapitałowym. 
Absolwent oraz stypendysta programu MBA na Europejskim 
Uniwersytecie Yiadrina we Frankfurcie. Wykształcenie zdobywał 

również na "Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersy
tetu Wrocławskiego oraz na Uniwersytecie Cambridge. Stypendy
sta jednej z najbardziej prestiżowych fundacji w Europie-Haniel 
Stiftung. Aktualnie wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. 

BARTŁOMIEJ TRZEBIŃSKI 
DYREKTOR EQT PARTNERS 

Dołączył do EQT Partners w 2009 r., od stycznia 2013 r. za
rządza warszawskim oddziałem i jest odpowiedzialny za in
westycje funduszu w Polsce. W latach 2011-2012 pracował 
także w biurze EQT Partners w Sztokholmie i był zaanga
żowany w inwestycję w spółkę Anticimex. W latach 2007-

2009 pracował w funduszu private equity Warburg Pincus, 
a w latach 2005-2007 w dziale bankowości inwestycyjnej 
w Goldman Sachs w Londynie. W roku 2005 uzyskał dy
plom MBA w Harvard Business School w Bostonie, posiada 
tytuł chartered financial analyst. Absolwent Szkoły Głów

nej Handlowej. Zasiada w ra
dzie nadzorczej HTL-Strefa 
SA, spółki należącej do EQT 
V - funduszu inwestycyjnego 
Grupy EQT. 

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI 
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY WSI CAPITAL 

Posiada około 20-letnie doświad
czenie w biznesie na wysokich sta
nowiskach kierowniczych, zdobyte 
w strukturach zarządzających mię
dzynarodowych korporacji. Jako 

niezależny doradca angażował się w działania restrukturyza
cyjne firm oraz w doradztwo i audyty w departamentach ope
racyjnych i sprzedaży. Przez ostatnie dwa lata rozszerzał pipeline 
projektów inwestycyjnych oraz rozbudowywał wartość portfela 
w WSI Capital. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Gdań

skiego i Uniwersytetu w Rotterdamie. Ukończył prestiżowy pro
gram menedżerski organizowany przez Harvard Business School 
we współpracy z Canadian International Management Institute. 
W WSI Capital odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne oraz 
merytoryczne wsparcie spółek portfelowych. 
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