Szczepan Strublewski
Życiorys zawodowy
Wykształcenie
-

Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
University Diploma, The University of Kent w Canterbury

Doświadczenie zawodowe
-

-

-

-

-

Konsultant finansowy w latach 1991 - 1993, początkowo w firmie Evip International w
Warszawie a następnie w Arthur Andersen w Dziale Audytu w Warszawie
Associate a następnie Associate Director w SBC Warburg (obecnie UBS), w latach 1993 - 1996
w Dziale Doradztwa Finansowego (Corporate Finance) w Warszawie gdzie odpowiadał za
doradztwo dla inwestorów zagranicznych w Polsce oraz dla Ministerstwa Przekształceń
Własnościowych (potem Ministerstwa Skarbu) a następnie w latach 1996 - 1997 w
Departamencie Analiz Spółek Europejskich w Londynie gdzie odpowiadał za analizy giełdowe
spółek z rynku polskiego i regionu Europy Środkowej
Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych oraz Fuzji i Przejęć w ING Barings w
Warszawie w latach 1997 - 1998, odpowiedzialny za doradztwo dla klientów polskich i
zagranicznych przy transakcjach typu M&A oraz na rynku publicznym
Zastępca Dyrektora w Dresdner Kleinwort Wasserstein w Londynie w latach 1998 - 2002,
odpowiedzialny za doradztwo w transakcjach typu M&A oraz wprowadzanie spółek na rynki
publiczne w Polsce i regionie Europy Środkowej
Niezależny konsultant w latach 2003 - 2005 przy transakcjach typu M&A, pozyskiwaniu kapitału
oraz restrukturyzacji firm
Prezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający w ABN AMRO Corporate Finance (Polska) Spółka z
o. o. w latach 2006-2008, odpowiedzialny za kierowanie zespołem zajmującym się transakcjami
typu M&A oraz na rynkach publicznych w Polsce oraz regionie Europy Środkowej
Partner w Warsaw Equity Advisors w latach 2008 - 2011, odpowiedzialny za doradztwo przy
transakcjach typu M&A
Niezależny konsultant, od roku 2012 do teraz, doradzający przy transakcjach typu M&A,
pozyskiwaniu kapitału oraz restrukturyzacji firm

Pozostałe doświadczenie zawodowe
-

Od 2004 pełnił funkcję członka rad nadzorczych firm notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, w tym Computerland (później Sygnity) oraz Grupy Kęty w której
obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

