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Ukończył Politechnikę Łódzką w 1987 roku zdobywając tytuł magistra inżyniera. W 1995 roku zrobił 
studia podyplomowe z Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim, a w 1997 roku studia podyplomowe 
z Prawa Gospodarczego również na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2002 roku posiada dyplom ukończenia 
studiów MBA w Ernst&Young Academy of Business. 
 
Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora ds. Strategii inwestycyjnej, finansowania i oceny 
inwestycji oraz współpracy  z instytucjami finansowymi w Green Investment w Warszawie. Jest również 
współwłaścicielem firmy. Green Investment realizuje zarówno własne projekty (biogazownie, 
fotowoltaika, kogeneracja), jak też prowadzi doradztwo w zakresie przygotowania i zarządzania 
projektami inwestycyjnymi w obszarze OZE (odnawialnych źródeł energii) dla inwestorów poszukujących 
efektywnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii i ciepła. Dzięki współpracy z krajowymi i 
międzynarodowymi partnerami w dziedzinie obrotu energią pomaga inwestorom nie tylko w realizacji 
samej inwestycji ale także tworzy programy efektywnego zarządzania sprzedażą wytworzonej energii 
elektrycznej oraz uzyskanych certyfikatów na wolnym rynku energii. 
 
Od 2008 roku do chwili obecnej jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w TFI Fincrea. 
 
W latach 2009-2011 był zatrudniony w AC Prim w Warszawie jako Dyrektor Departamentu 
ds. Finansowania  Inwestycji, gdzie zajmował się strukturyzowaniem i finansowaniem projektów OZE 
(energetyka wiatrowa , biogazownie), prowadził szkolenia dla instytucji finansowych "Due diligence 
projektów wiatrowych" oraz występował na konferencjach "Problemy budowy biogazowni". 
 
W okresie od 1993 roku do 2007 roku zajmował liczne stanowiska w EFL SA w Warszawie, począwszy od 
Dyrektora Oddziału w Łodzi (1993-2000) – był odpowiedzialny za założenie i rozwój oddziału, następnie 
v-ce Prezesa Zarządu ds. sprzedaży i marketingu (2000-2004) – był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży i 
strategię firmy, ostatecznie jako v-ce Prezes Zarządu ds. operacyjnych (2004-2007) pełnił nadzór nad 
całością funkcjonowania firmy. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub osobowej  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 


