Tomasz Kaniowski
Data urodzenia:

6 września 1968

Specjalizuję się w finansach przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie finansowania rozwoju
podmiotów gospodarczych. Uczestniczyłem w realizacjach publicznych i prywatnych emisji
papierów wartościowych, opracowywałem analizy opłacalności inwestycji kapitałowych, analizy
finansowe i rynkowe. Posiadam doświadczenie w tworzeniu modeli finansowych i w
rachunkowości zarządczej. Brałem udział w przygotowaniu i realizacji ponad stu transakcji na
rynku kapitałowym, o łącznej wartości przekraczającej 3 mld zł, w szczególności ofert
publicznych, fuzji i przejęć.
WYKSZTAŁCENIE
10-1993 – 09-1998

Studnia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zakończone obroną pracy doktorskiej
i uzyskaniem tytułu doktora nauk fizycznych

10-1997 – 06-1998

Studia podyplomowe - Matematyka finansowa, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie

10-1988 – 06-1993

Studia magisterskie na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej na
kierunku fizyka techniczna na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
06-2015 - obecnie
Niezależny Konsultant
Usługi doradztwa gospodarczego i transakcyjnego. Wykonywanie
wycen i ekspertyz finansowych. Realizacja projektów zmian
organizacyjnych
w
podmiotach
gospodarczych.
Współpraca
z Zarządami spółek kapitałowych w zakresie realizacji zmian
organizacyjnych,
tworzenia
strategii,
modelowania
procesów
biznesowych.
10-2011 – 05-2015

Wiceprezes Zarządu w Equity Advisors Sp. z o.o.
Przygotowanie, realizacja transakcji na rynku prywatnym, w tym
emisja nowych akcji, emisja obligacji, transakcje fuzji i przejęć.
Odpowiedzialny za pozyskanie klienta i utrzymanie z nim relacji
w okresie współpracy. Współpraca z kilkoma podmiotami rocznie.

12-2005 – 05-2009

Dyrektor Rynku Pierwotnego w Dom Maklerski IDM S.A.
Przygotowanie i realizacja transakcji kapitałowych. Projekty emisji i
wprowadzenia akcji spółek do obrotu na GPW, prywatnych emisji
obligacji,
transakcji
właścicielskich
na
rynku
prywatnym.
Odpowiedzialny za przedstawienie klientowi oferty, uzgodnienie
warunków współpracy, koordynację realizacji projektu, współpracę z
doradcami zewnętrznymi.

03-2003 – 06-2012

Prezes Zarządu w Equity Investment S.A.
Tworzenie i prowadzenie spółki doradztwa gospodarczego realizującej
poza doradztwem transakcyjnym również outsourcing usług
finansowych.
Reprezentowanie
firmy.
Utrzymywanie
relacji
z klientami. Oferowanie i sprzedaż usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883).

INNE FUNKCJE PEŁNIONE W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH
w okresie ostatnich 3 lat
02/2011 – obecnie
Prezes Zarządu w NCA Sp. z o.o.
08/2012 – obecnie

Członek Rady Nadzorczej w Equity Investments S.A.

08/2013 – obecnie

Członek Rady Nadzorczej w dmt Holding S.A.

01/2015 - obecnie

Członek Rady Nadzorczej w eSourcing S.A.

12/2014 - obecnie

Członek Rady Nadzorczej w AutoID S.A.

02/2014 - obecnie

Członek Rady Nadzorczej w dmt Inwestycje S.A.

Pan Tomasz Kaniowski oświadczył, iż:
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Mennicy Skarbowej S.A. oraz
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie zaistniały przypadki ogłoszenia upadłości lub wprowadzenia zarządu
komisarycznego, w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w
których pełnił funkcję członka zarządu organu zarządzającego lub nadzorczego,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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