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Doświadczenie:

W l. 2004 – 2009 Supervisor (wcześniej Asystent) w KPMG, gdzie brał udział i samodzielnie prowadził
badania sprawozdań finansowych dużych spółek i grup kapitałowych z wielu branż raportujących
m.in. wg polskich, grupowych i międzynarodowych standardów (również tych notowanych na GPW w
Warszawie).

W l. 2009 – 2012 Internal Audit Manager oraz Group Business Controlling Manager w Grupie Sita
Polska (obecnie SUEZ Polska), odpowiedzialny m.in. za wdrożenie Grupowych Zasad Systemu
Kontroli Wewnętrznych w Polsce oraz organizację funkcji audytu wewnętrznego oraz kontrolingu
biznesowego i procesu okresowych przeglądów biznesowych spółek w Grupie a także ocenę
projektów inwestycyjnych i koordynację procesów due diligence w procesach M&A.

W l. 2012 – 2013 Dyrektor ds. Kontrolingu i Raportowania w Grupie Polski Holding Obronny
(wcześniej Grupa Bumar) odpowiedzialny m.in. koordynacje procesów raportowania i business
review oraz procesu budżetowego dla wszystkich spółek w Grupie, ocenę projektów inwestycyjnych
w Grupie, wdrożenie informatycznego narzędzia do raportowania i analiz wyników spółek (IBM
Congos), komunikację finansową z głównymi udziałowcami (m.in. Skarb Państwa).

Od 2013 r. Współzałożyciel i Partner w sieci firm audytorskich i doradczych Polska Grupa
Audytorska współodpowiedzialny za rozwój Sieci oraz bezpośrednie zarządzanie wieloma projektami
w zakresie Audytu Finansowego oraz Doradztwa Biznesowego (doradztwo transakcyjne, wyceny,
procesy M&A, pozyskiwaniu kapitału equity i dłużnego) oraz koordynacji projektu PGA Accounting
(firma księgowa).
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Od 2018 r. Business Angel i inwestor w spółkach technologicznych na wczesnych etapach rozwoju,
głównie w takich dziedzinach jak Gaming, Marketplace, SaaS, AI. W branży gamingu obecnie inwestor
w projektach z grupy Playway (m.in. SlavGames, GDevs, Atomic Jelly) czy Movie Games (Movie
Games Mobile czy Pixel Crow) oraz innych (np. Black Sail Games). Aktywny doradca Zarządów spółek,
w które inwestuje (np. BSG, spółki grupy Playway)m.in. w zakresie kwestii raportowania i
księgowości, fundraisingu, relacji z inwestorami, procesów business review i innych procesów
związanych z finansami i kontrolingiem.


