
Załącznik nr 1 do oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 

 

Arkadiusz Jastrzębski jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej 

Handlowej oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej 

Handlowej. Posiada wszechstronne wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczenie 

zawodowe, także międzynarodowe w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem 

inwestycji w instrumenty udziałowe (akcje) firm zarówno na rynkach publicznych jak i 

niepublicznych. Posiada bardzo dobrą znajomość finansów spółek, rynków kapitałowych i 

zagadnień z dziedziny konkurencyjności przedsiębiorstw i państw. 

Brał udział w wielu szkoleniach i egzaminach zawodowych, posiada tytuł licencjonowanego 

analityka finansowego (CFA) nadany przez AIMR (Association for Investment Management 

and Research) (USA 1999 r.). Uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego „Securities 

Representative” (Londyn), licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów 

wartościowych KPWiG (Warszawa 1994 r.). 

Uczestniczył między innymi w:  

- szkoleniu z zakresu inwestycji typu Private Equity (Atlanta 2001r.),  

- szkoleniu z zakresu wyceny spółek (Londyn 1999 r.),  

- kursie na III etap CFA (Londyn 1999 r.),  

- kursie dla kandydatów na doradców inwestycyjnych SFA (Londyn 1997 r.),  

- kursie na maklera papierów wartościowych (Warszawa 1994 r.),  

- kursie na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami (Warszawa 1994 r.). 

W latach 1994 – 1996 pracował w Grupie Raiffeisen, początkowo jako doradca inwestycyjny 

później jako szef wydziału zarządzania aktywami. W latach 1997 – 1999 na stanowisku 

analityka finansowego i doradcy inwestycyjnego w WestLB Panmure w Londynie – wykonując 

analizy ekonomiczne sektorów i spółek, wyceny spółek oraz wydając rekomendacje 

inwestycyjne dla klientów banku w Wielkiej Brytanii. 

W latach 1999 – 2003 pracował w Innova Capital początkowo jak starszy współpracownik, 

następnie dyrektor i dyrektor zarządzający. W latach 2004 - 2006 był członkiem Rady 

Nadzorczej w Forte SA, a w latach 2005 - 2009 członkiem Rady Nadzorczej w Koelner SA. Od 

2005 do 2012 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w Hexagon TFI SA – Hexagon Capital. 

Obecnie prowadzi działalności konsultingową oraz  inwestycyjną na własny rachunek.  


