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Herkules S.A. – Prezes Zarządu
od mar 2020
Grupa Kapitałowa Herkules działająca w branży budownictwa, uczestnicząca w strategicznym dla Polski projekcie
budowy systemu GSMR dla kolei. Spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
PORR S.A. – Zastępca Dyrektora Finansowego
Spółka z austriackiej grupy kapitałowej PORR, zajmująca się budownictwem.

paź 2018 – lut 2020

PKP Energetyka S.A. - Członek Zarządu (CFO)
2012 – lis 2017
Spółka z sektora energetyki: obroty 3 mld zł +; dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną, usługi
elektroenergetyczne, sprzedaży paliw; zatrudnienie 5,6 tys. pracowników; aktywa 3,7 mld zł. Własność – do 2015
r. spółka państwowa, od 2015 r. – największy w Europie i na Bliskim Wschodzie fundusz private equity (CVC
Capital Partners).
Bioenergia S.A.
lis 2011 - cze 2012
CFO w start-up w zakresie generowania energii z bio -gazowni (notowana na GPW Grupa PGE).
Ipsa Finance Sp. z o.o. /działalność doradcza/

sie 2011 - cze 2012

Deloitte
Stanowisko: Dyrektor Audytu (Grupa Energetyczna w Warszawie)
Starszy manager (Grupa Energetyczna w Londynie)
Starszy manager(Grupa Energetyczna w Warszawie)
Manager (Biuro w Londynie)

1995
2005
2004
2001
1999

-2011
-2011
-2005
-2004
-2001

Growth Capital Group
Konsultant w spółce utworzonej przez studentów University of Michigan w Polsce.

1994-1995

Wykształcenie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – tytuł magistra ekonomii uzyskany
w 1995 r. Tytuł pracy magisterskiej: „Venture capital w Polsce”.

1990 -1995

ACCA (Londyn, 2004), uprawnienia polskiego biegłego rewidenta w 2008 r.
Erickson College International, Coaching

2011

Osiągnięcia/ kursy i szkolenia


Autorka wielu publikacji na tematy rachunkowe i ekonomiczne w tym np. publikacja na temat
roli Komitetów Audytu w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Harvard Business Review;



Redaktor i autorka kilku książek, m.in. “Zagadnienia rachunkowo -podatkowe dla sektora
energetycznego” (2 edycje);



Autorka podręcznika do szkoleń dla
i metodyki badania wartości szacunkowych;



Mówca i moderator na wielu konferencjach Uczestnictwo w programie Harvard Business School
„Women’s Leadership Forum 2018”

biegłych

rewidentów

z

zakresu

regulacji

Znajomość języków obcych
Angielski – biegle
Rosyjski – w stopniu komunikatywnym
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