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Manager, Treasury Department,
Ahli United Bank
Bahrain

Noorhan Al-Zan, CFA, FCII

Zawodowo związana z Oman Arab Bank, gdzie pracuje
na stanowisku Chief Risk Officer. Posiada ponad 25-
letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w branży
finansowej. Pracowała zarówno dla sektora publicznego,
jak i prywatnego, co znacząco wzbogaca jej zawodową
perspektywę. Specjalizuje się w analizie finansowej,
wycenie, ryzyku i opracowywaniu polityk w tym zakresie,
wdrażaniu systemów dotyczących ryzyka, audycie
wewnętrznym i ładzie korporacyjnym.

Lamees is the Chief Risk Officer at Oman Arab Bank. She is
a seasoned risk management professional with over 25
years’ experience in the financial industries sector. She
has a varied experience that spans both the private and
public sectors. Her areas of expertise include; financial
analysis, valuations, risk framework and policies
development, risk systems implementation, internal
audit, compliance and corporate governance. 
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Noorhan jest managerem w Departamencie Skarbu
jednego z największych banków GCC w regionie.
Doświadczenie zdobywała w obszarze tradingu,
inwestycji, zarządzania ryzykiem oraz produktów.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze
finansowym, rozpoczynając swoją karierę w
ubezpieczeniach, a następnie przechodząc do
bankowości korporacyjnej.

Noorhan is a Manager in the Treasury Department of one
of the largest GCC regional banks. She has developed a
wide range of experiences in Treasury working on
Trading, Investments, Interest Rate Risk Management and
Structured products desks. She has over 10 years of
experience in the financial services industry, starting her
career in Insurance before shifting to Islamic, Corporate
Banking and the last 5+ years in Treasury and
Investments. 

Organizator Partner Programu



Senior Sovereign Strategist
Bluebay Asset Management
Wielka Brytania/United Kingdom 

Timothy Ash

Noorhan sits on the Board of CFA Society Bahrain, and
previously was the Chairperson of the Programs and the
Research Challenge Committees. She is currently the
Chairperson of Qodwa Mentorship program which she
conceptualized in Bahrain during 2018. The Program has
now successfully launched in Kuwait and Saudi Arabia as
well.
Noorhan is a practicing Coach focused on Performance
and Career Development and has delivered more than
200 lecturing and coaching hours in the region. She is also
a Speaker delivering sessions around technical and self-
development topics. Noorhan is greatly inspired by
service, and invests a lot of time in training, mentoring
and coaching younger colleagues. Additionally, she is a
CFA Charterholder, Chartered Insurer, Fellow of the
Chartered Institute of Insurance, Certified in Islamic
Finance (CDIF) and holds a BSc (with honors) in Business
Information Systems. She is the first lady in the Middle
East to complete the CertBALM qualification from the UK
focused on Asset Liability Management. 

Noorhan zasiada obecnie w Zarządzie CFA Society
Bahrain. Wcześniej związana z organizacją jako
Przewodnicząca Programowa oraz Komitetu Research
Challenge. Zasiada na czele Programu Mentoringowego
Qodwa, który poza Bahrajnem z sukcesem jest
organizowany w Kuwejcie oraz Arabii Saudyjskiej. Jest
praktykującym coachem, o czym świadczy blisko 200
wykładów i godzin coachingowych poświęconych
rozwojowi zawodowemu. Mówczyni specjalizująca się w
tematach branżowych oraz dotyczących samorozwoju.
Posiada tytuł CFA, CI (the Chartered Insurer), jest
członkinią the Chartered Institute of Insurance oraz
uzyskała certyfikat w finansach Islamskich, tzw. CDIF.
Ukończyła studia z tytułem BSc (z wyróżnieniem) w
obszarze biznesowych systemów informatycznych. Jest
pierwszą kobietą z Bliskiego Wschodu, która ukończyła
the CertBALM, brytyjską kwalifikację z zarządzania
aktywami i pasywami (ALM).
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Timothy Ash jest Senior Sovereign Strategist w
londyńskim Bluebay Asset Management, który zarządza
65 miliardami w funduszach typu fixed income. Przez 30
lat pracował jako ekonomista. Ukończył ekonomię oraz
ekonomię rolną na Manchester University. Związany
naukowo z takimi jednostkami akademickimi, jak Exeter
University oraz Herriot Watt University.  Po upadku
Muru Berlińskiego był  konsultant ds. rozwoju w krajach
rozwijających się.

Timothy Ash is a senior sovereign strategist with Bluebay
Asset Management in London. Bluebay manages over
$65bn mostly fixed income funds out of its offices in
London. Tim helps manage the Funds EM exposure which
is close to $20bn across all funds. Tim has worked as a
professional economist for more than thirty years. He has
a first in economics from Manchester University, and a
Masters in Agricultural Economics from the same
University. 



Funds and Portfolios Manager
Qatar National Bank
Katar/Qatar 

Bogdan Bilaus, CFA, CIPM

Pracował jako ekspert Banku Światowego, rządu
duńskiego oraz dla Unii Europejskiej. Następnie dołączył
do the Intelligence Unit w 1995 r., gdzie opracowywał
makroprognozy oraz raporty w zakresie ryzyka dla
rozwijających się krajów byłego bloku wschodniego oraz
Azji. Dwa lata później rozpoczął karierę w bankowości,
pracując dla takich marek jak ABN Amro, West LB,
Caspian Securities, CEEMEA, Bear Stearns, RBS, ICBC
Standard Bank oraz Nomura. W 2017 r. dołączył do
Bluebay. Wielokrotnie cytowany na łamach "Financial
Times", Bloomberg, "Wall Street Journal" oraz Reuters.
Prowadzi mikrobloga na Twitterze @tashecon.

He worked as a research fellow in Transition economies at
Exeter University and then Herriot Watt University.
Upon the fall of the Berlin Wall in 1989 he worked as a
development consultant across Emerging Europe, working
for HMT, the World Bank, the Dutch government and the
EU. He joined the Economist Intelligence Unit in 1995
producing their macro forecasts and country risk reports
for a host of Emerging European and Central Asian
countries. Tim moved into banking in 1997, and has
worked as a sovereign debt economist for a range of
banks including ABN Amro, West LB, Caspian Securities,
and he ran CEEMEA and EM research teams at Bear
Stearns, RBS, ICBC Standard Bank and Nomura. He joined
Bluebay in 2017. He writes extensively on EM, and is well
known for his coverage on Turkey, and Ukraine, in
particular. He is regularly quoted in the FT, Bloomberg,
WSJ, Reuters, et al, and has a popular twitter blog
@tashecon.
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Bogdan Bilaus specjalisuje się w analizie inwestycyjnej
oraz zarządzaniu portfelem (alokacja aktywów, trading,
selkcja papierów wartościowych) dla określonych spółek
kapitałowych i inwestycyji alternatywnych. Zarządza
funduszami i porfelem inwestycyjnym w atar National
Bank od 2013 r. Posiada blisko 16-letnie doświadczenie
w branży finansowej. Wcześniej związany z Raiffeisen
Asset Management Romania. Posiada tytuł MBA (Central
European University) oraz certyfikat w zakresie finansów
uzyskany na Georgetown University & University of
Wisconsin. Uzyskał również licencje CAIA oraz FRM.

Bogdan Bilaus’s expertise is investment analysis and
portfolio management (asset allocation, securities
selection, and trading) for listed equities and alternative
investments. He has been managing funds and portfolios
for Qatar National Bank since 2013 and his 16 years of
experience in investments include a Chief Investment
Officer position for Raiffeisen Asset Management
Romania. He has an MBA from Central European
University and a finance certificate fromGeorgetown
University & University of Wisconsin, and he also holds the
CAIA & FRM certifications.



Założycielka, Właścicielka i Prezes Zarządu/
Founder, Owner and President of the Board
Jobhouse, Polska/Poland

Natalia Bogdan

Historia wolontariatu w ramach struktur CFA:
• PCR EMEA East od 2018 r., po podziale regionu MEA
oraz CEE odpowiedzialny na obszar MEA;
• Society Partnership Advisory Council - począwszy od
wcześnia 2019 r.
• CFA Society Romania - Członek Zarządu w latach 2016-
2018;
• CFA Society Doha (Katar)  - Członek Zarządu w latach
2014- 2016, a następnie Prezes Zarządu (2016-2018);
• Capital Markets Policy Council w latach 2016-2019;
• EU Standards and Advocacy Advisory Committee w
latach 2016-2018;
• Compliance Connection w latach 2016-2018.

CFA volunteer history:
• PCR EMEA East since 2018, currently covering MEA after
the split into MEA and CEE
• Society Partnership Advisory Council - starting
September 2019
• CFA Society Romania - board member, 2016-2018
• CFA Society Doha (Qatar)  - board member  2014- 2016,
president (2016 -2018)
• Capital Markets Policy Council - 2016-2019
• EU Standards and Advocacy Advisory Committee - 2016-
2018
• Compliance Connection - 2016-2018
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Założycielka, właścicielka i Prezes Zarządu
międzynarodowej firmy rekrutacyjnej Jobhouse.
Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Prawa
Pracy na Uniwersytecie Gdańskim, Human Resources
Management w Instituto Politecnico do Porto oraz
Strategic Leadership Academy w Ican Institute. Od 13 lat
związana z branżą HR. Ekspert rynku pracy. Wykładowca
Akademii Leona Koźmińskiego. Bizneswoman Roku
2016. Autorka artykułów i wypowiedzi o tematyce HR dla
Pytania na Śniadanie, Dzień Dobry TVN, Tok FM,
magazynu "Forbes", "Infor", "Pulsu Biznesu" i
"Rzeczpospolitej". Pasjonatka zdrowego stylu życia –
ukończyła kilkanaście maratonów, półmaratonów i
triathlonów. Zdobywczyni Kilimandżaro. Mama rocznej
Nelli i właścicielka Rhodesiana o imieniu Rodo.

Founder, owner and President of Board at Jobhouse
recruitment agency. Graduate of Human Resource
Management and Labor Law at the University of Gdańsk,
Human Resources Management at Instituto Politecnico do
Porto and Strategic Leadership Academy at Ican Institute.
Associated with HR industry for 13 years. Labor market
expert. Lecturer at the Kozminski University.
Businesswoman of the Year 2016. Author of HR comments
for Dzień Dobry TVN, Tok FM, Forbes magazine, Infor, Puls
Biznesu and Rzeczpospolita. Healthy lifestyle passionate -
completed several marathons, half-marathons and
triathlons. Conqueror of Kilimanjaro. Mother of little Nella
and owner of Ridgeback called Rodo. 



Wiceprezes Zarządu/Vice President
NN Investment Partners TFI S.A.
Polska/Poland 

Robert Bohynik, CFA
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Robert Bohynik, CFA is Vice President of NN Investment
Partners TFI. He has started his career in trading and
portfolio managing. He has Ph.D. in Financial
Management at Univerzita Komenského v Bratislave. A
CFA charterholder since 2006 and CAIA charterholder
since 2011. Joined ING Group in 2008 as Investment
Department Director. He was a President of ING
Investment Management in Czech Republic. Since 2016
he is responsible for CEE investmentsin NN Investment
Partners Managing team of 20 investment professionals
located in Prague and Warsaw. Serving clients in
Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary and
Romania.

Swoją karierę rozpoczął w 2001 r. jako Trader i Portfolio
Manager w Palco Brokers o.c.p.,a.s. (Dom Maklerski).
Posiada doktorat z Zarządzania Finansami zdobyty w 2003
r. na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, od 2006
r. tytuł CFA, a od 2011 roku tytuł CAIA. W 2005 r. rozpoczął
pracę w Allianz Pension Fund Management Company jako
zarządzający funduszami. Pracę w Grupie ING rozpoczął w
2008 r. w ING Investment Management w Czechach jako
Dyrektor Departamentu Inwestycji. Pełnił również funkcję
Prezesa Zarządu w ING Investment Management w
Czechach. Między rokiem 2009 a 2012 Członek Zarządu, a
później Prezes Zarządu i Członek Zarządu w ING
Investment Management w Czechach odpowiadający za
Dział Inwestycji, a także Członek Zarządu Funduszu
Emerytalnego ING/NN na Słowacji. Od 2 października
2012 r. do 8 grudnia 2014 r. był Członkiem Zarządu ING
IM (Polska). Od 2 października 2012 r. do 15 lipca 2020 r.
pełnił funkcję członka zarządu NN Investment Partners TFI
S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Dział
Inwestycyjny. Od 15 lipca 2020 r. Wiceprezes Zarządu
spółki.



Członek Zarządu/Board Member
CFA Society Romania
Rumunia/Romania 

Dr Adrian Codirlasu, CFA
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Adrian Codirlasu, Ph.D., CFA is a senior banker with over
20 years of experience in banking and financial markets.
He is a CFA charterholder since 2006 and holds the title
of Doctor of Economics, with specialization in
international finance. He has 5-year experience as a
Senior Options Dealer with ING Bank where he helped
started the bank derivatives business in Romania and
over 8-year experience in risk management. Previously,
he had been a Senior Economist in the Research
Department of the National Bank of Romania for about
6 years. He is also an Associate Professor with DOFIN –
Doctoral School of Finance, where he teaches subjects
such as econometrics, financial markets, derivatives,
fixed income and risk management. Between 2011-
2013, He was the president of the Association of
Financial-Banking Analysts in Romania and for the last
11 years he has been a member of the CFA Romania
Board of Directors, as well as the association’s President
in 2009-2011 and starting 2015 till present.

Dr Adrian Codirlasu, CFA od ponad 20-lat związany jest z
rynkami finansowymi jako Senior Banker. Posiada tytuł
CFA od 2006 r. Doktor nauk ekonomicznych ze
specjalizacją finanse międzynarodowe. Przez 5 lat związany
z ING Bank na stanowisku Senior Options Dealer, gdzie
odpowiadał m.in. za wprowadzenie działalności banku w
oparciu o derywatywy w Rumunii. Dodatkowo, przez 8 lat
specjalizował się w zarządzaniu ryzykiem. Związany z
Narodowym Bankiem Rumunii jako Starszy Ekonomista w
Departamencie Badawczym przez 6 lat. Aystent na uczelni
DOFIN – Doctoral School of Finance, gdzie wykłada
ekonometrię, rynki finansowe, derywatywy, fixed income
oraz zarządzanie ryzykiem.



Założycielka oraz CEO/Founder & CEO
Fă Bine!
Rumunia/Romania 

Maria Duduman, CFA

Prezes Zarządu/CEO
Aegon PTE
Polska/Poland

Ludmiła Falak-Cyniak, CFA, PRM
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13 years of deep learning and thorough experience in
banking and sales in capital markets. 10 years of
community building and partnerships creation for
different organizations – business, professional and
social. Starting 2015 she  decided to focus her efforts on
connecting people in order to create the better world
together through social entrepreneurship. This is what
Fa Bine! (Do Good!) does through a diverse set of
instruments. This community has helped already
thousands of people get access to food, medical
programs and medicines, helping hospitals and schools
get access to medical equipment and furniture. One day
she realized that no one can promise you tomorrow.
Since then she tries to make every moment count by
enjoying and learning as much as she can from all the
people she meets and from all experiences, be it in the
professional or personal environment.

Przez 13 lat Maria Duduman łączyła wiedzę z obszaru
bankowości i sprzedaży (rynki kapitałowe) z zasadami
deep learning. Przez 10 lat tworzyła społeczność w ramach
wielu organizacji - zarówno w ujęciu biznesowym,
zawodowy i społecznym. Począwszy od 2015 r. skupiła się
na społecznym wymiarze przedsiębiorczości, czego
efektem jest Fă Bine! (tłum. Czyń dobrze!), organizacja
wykorzystująca szerokie spektrum instrumentów
finansowych na rzecz pomocy społecznej - dostęp do
jedzenia, leków, opieki zdrowotnej oraz wyposażenia dla
szkół. Kierując się zasadą "Nikt nie może obiecać Ci jutra",
stara się czerpać ze świata jak najwięcej, ucząc się od
każdego człowieka czegoś nowego i doceniając każde
doświadczenie.

Prezes Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego S.A. Z rynkiem kapitałowym jest związana od
1998 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim.

CEO of Aegon PTE S.A. pension fund management
company. She has been active on capital market since
1998. She graduated from the University of Łódź. 



Michael Falk, CFA, CRC is a partner at the Focus Consulting
Group and specializes in helping investment/wealth
management teams improve their investment decision-
making, and their firms with strategic planning and
succession. Previously, he was a chief strategist at global
macro L.P., and a chief investment officer in charge of
manager due diligence and asset allocation for a multi-
billion-dollar advisory practice. Michael is a frequent
speaker and presenter. He is part of the CFA Institute’s
Approved Speaker List. In the past, he has taught on
behalf of the CFA Society of Chicago in their Investment
Foundations Certificate program, been a contributing
member in the Financial Management Association’s (FMA.  

Partner
Focus Consulting Group
Stany Zjednoczone/USA

Michael Falk, CFA
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She studied banking as well as postgraduated studies in
investment and Ph.D. at the Warsaw School of
Economics. She holds a financial adviser license, a
securities broker license, she is also Chartered Financial
Analyst (CFA) and Professional Risk Manager (PRM). She
is a member of the CFA Institiute, Professional Risk
Managers’ International Association and Polish CFAs
Association. From 2005 to 2011 as an Investment
Director at KBC TFI S.A. she was responsible for
investment area holding at the same time the position
of a Board member. In 2011-2013 she was a Board
member and Investment Director at Skarbiec TFI S.A. In
the 2013-2017 at Amundi Poland TFI S.A. she was
responsible for creation of the company and hold a
position of Investment Director and Board Member.

iStudiowała bankowość, a także ukończyła Podyplomowe
Studium Inwestycji oraz studia doktoranckie w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję
doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych
oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) i Professional
Risk Manager (PRM). Jest członkiem międzynarodowej
organizacji CFA Institiute, Professional Risk Managers’
International Association oraz Stowarzyszenia CFA w
Polsce. Od 2005 do 2011 r. jako Dyrektor Inwestycyjny
KBC TFI S.A. odpowiadała za obszar inwestycji, pełniąc
jednocześnie funkcję Członka Zarządu. W latach 2011-
2013 była Członkiem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym
w Skarbiec TFI S.A. W latach 2013-2017 w Amundi Polska
TFI S.A. brała udział w tworzeniu spółki, pełniła funkcję
Dyrektora Inwestycyjnego i zasiadała w jej zarządzie.

Michael Falk, CFA, CRC w ramach amerykańskiej Focus
Consulting Group pomaga zespołom inwestycyjnym
wzmocnić filozofię inwestowania, procesowanie i
wykonywanie, a także prowadzi konsultacje z zakresu
planowania strategicznego. Przed dołączeniem do FCG
Michael Falk, CFA prasował jako Chief Strategist dla
globalnego funduszu hedgingowego oraz pełnił rolę CIO w
organizacji doradczej. Jego doświadczenie obejmuje
research alokacji aktywów, budowanie portfolio i
wieloaspektowe rozumienie finansów behawioralnych
oraz kwestii związanych z systemami emerytalnymi.
Michael jest także autorem monografii wydanej przez CFA
Institute Research Foundation “Let’s All Learn How to
Fish… to Sustain Long-term Economic Growth”
(www.letsalllearnhowtofish.com). 



Aneta Kocemba-Muchowicz is a Managing Director of
Credit Suisse and a Senior Franchise Officer for Credit
Suisse Warsaw. She is also the Group Business Support
Services (GBSS) Lead for Poland.
Aneta joined Credit Suisse in 2008 and has held a variety
of leadership roles within Investment Banking and Capital
Markets since then. In her last role, she was Head of
Investment Banking for Poland and Central & Eastern
Europe (CEE), responsible for the execution of investment
banking transactions in the region, such as, among others,
Santander’s acquisition of Kredyt Bank, IPO of PZU and
numerous ABB transactions for financial institutions, as
well as energy and utilities companies.  Aneta’s previous
professional experience includes numerous ECM, M&A
and DCM transactions in Poland and the CEE region with
Citi and CAIB Unicredit Group.  In her current role, she is
responsible for the Warsaw office operations and for
driving the implementation of the global Credit Suisse
strategy and vision in Warsaw. Aneta holds a Master of
Science with distinction in Finance and Banking from the
Warsaw University and an executive MBA from the
University of Technology in Warsaw in coordination with
the London Business School, the HEC School of
Management (Paris) and the Norwegian School of
Economics and Business Administration (Berge).

Managing Director, Senior Franchise Officer
Credit Suisse Warsaw
Polska/Poland

Aneta Kocemba-Muchowicz
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In addition practitioner demand driven academic
research initiative (PDDARI) group and taught at DePaul
University in their Certified Financial Planner (CFP)
Certificate Program.

Prowadzi zajęcia w ramach programu Investment
Foundations dla CFA Society of Chicago oraz wykładał na
DePaul University (Certified Financial Planner (CFP)
Certificate Program).

Aneta Kocemba-Muchowicz pełni rolę Kierującej
Działalnością Warszawskiego Biura Credit Suisse w
zakresie zarządzania działaniami Grupy. Sprawuje także
funkcję Kierującej departamentem Group Business
Support Services (GBSS) w Polsce. Aneta rozpoczęła pracę
w Credit Suisse w 2008 r. i przez kolejne lata sprawowała
szereg kierowniczych funkcji w departamencie Bankowości
Inwestycyjnej i Rynków Kapitałowych. Do końca 2016 r.
pełniła rolę Kierującej Departamentem Bankowości
Inwestycyjnej Credit Suisse w Polsce oraz regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, będąc odpowiedzialną za
realizację transakcji bankowości inwestycyjnej, takich jak,
m. in. nabycie Kredyt Banku przez Santander, Pierwsza
Oferta Publiczna PZU oraz szereg transakcji Przyspieszonej
Budowy Księgi Popytu dla spółek z sektora instytucji
finansowych, sektora energetycznego i spółek użyteczności
publicznej. Wcześniejsze doświadczenie Anety obejmuje
szereg licznych transakcji w obszarze kapitałowych rynków
akcji, fuzji i przejęć oraz kapitałowych rynków dłużnych w
Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla Citi
oraz CAIB Unicredit Group. W ramach obecnej funkcji
Aneta jest odpowiedzialna za działania biura Credit Suisse
w Warszawie oraz wdrożenie globalnej strategii i wizji
Credit Suisse. 



Absolwent Boğaziçi University, kierunek Inżynieria
Maszynowa (1983) oraz studiów MBA na University in
Philadelphia (1985). W latach 1991-1996 pełnił
stanowisko General Manager w Inter Yatırım A.Ş. Od 1996
r. Dyrektor Wykonawczy tej spółki przez 5 kolejnych lat.
Następnie głowny manager w takich organizacjach, jak
Dundas ÜNLÜ oraz Standard ÜNLÜ, obecnie ÜNLÜ & Co.
Obecnie Członek Rady Nadzorczej ÜNLÜ Menkul Değerler
A.Ş. Dodatkowo, Przewodniczący Rady Nadzorczej Capital
Markets Association i Członek Zarządu CFA Institute. Od
kwietnia 2020 r. Przewodniczący Finansal Okuryazarlık ve
Erişim Derneği (FODER).

Member of the Board of Directors
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
Turcja/Turkey

Attila Köksal, CFA
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In 2014, she joined the PhD program in Economics at
the University of Warsaw.

Aneta Kocemba-Muchowicz ukończyła z wyróżnieniem
Wydział Zarządzania na Kierunku Finanse i Bankowość na
Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką
programu Executive MBA Politechniki Warszawskiej
organizowanego we współpracy z London Business
School, HEC School of Management (Paryż), Norwegian
School of Economics & Business Administration (Bergen).
W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale
Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Having graduated from Boğaziçi University, Department of
Mechanical Engineering in 1983, Attila Köksal received an
MBA degree from Drexel University in Philadelphia in
1985. Between 1991 and 1996, Mr. Köksal served as the
General Manager at Inter Yatırım A.Ş., and between 1996
and 2001, he worked as the CEO of the same company.
Since 2002 until 2013, Attila Köksal has been acting as the
General Manager of Dundas ÜNLÜ, Standard ÜNLÜ, and
now ÜNLÜ & Co under its new title. Mr. Köksal is currently
a member of the Board of Directors at ÜNLÜ Menkul
Değerler A.Ş. In previous years, he also served as the
Capital Markets Association’s Chairman of the Board of
Directors and a Board Member at CFA Institute. He is also
the Chairman of FODER since April 2020.



Specjalista ds. inwestycji z ponad 15-letnim
międzynarodowym doświadczeniem zawodowym w
zarządzaniu portfelami ubezpieczeniowymi i funduszami
inwestycyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie
budowania strategicznej i taktycznej alokacji aktywów oraz
zarządzania projektami inwestycyjnymi. Jest absolwentem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze (Finanse, Rynki
finansowe i Bankowość), który ukończył w 2001 r. Posiada
tytuł CFA. Od stycznia 2001 do marca 2003 Analityk
inwestycyjny w Fio banka w Pradze. Od marca 2003 do
lutego 2007 Dyrektor ds. Inwestycji w AIG w Pradze. Był
odpowiedzialny za obrót instrumentami finansowymi
(trading) oraz zarządzanie portfelem AIG w Republice
Czeskiej. Od kwietnia 2005 do maja 2018 Dyrektor w
MetLife w Londynie. Odpowiedzialny za ogólną strategię
inwestycyjną oraz zarządzanie portfelami MetLife w wielu
europejskich krajach. Od marca 2007 do maja 2012
Dyrektor ds. Inwestycji w Europie Środkowej w MetLife
(2010-2012) w Bratysławie i w AIG (2007-2010) w Pradze.
Odpowiedzialny za zarządzanie portfelami w regionie CE
(Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina). Od czerwca 2012 do
marca 2015 Kierownik ds. Zarządzania Portfelem w
Regionie CE w MetLife w Warszawie i Pradze.
Odpowiedzialny za ogólną strategię inwestycyjną i
zarządzanie portfelami w MetLife w Polsce, krajach
bałtyckich, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii. Z
Grupą PZU związany od września 2018 roku, w której jako
Dyrektor zarządzający ds. inwestycji w PZU SA i PZU Życie
SA odpowiadał za wszelkie aspekty inwestycyjne związane
z funkcjonowaniem spółek ubezpieczeniowych w Grupie
PZU, w szczególności: zarządzanie portfelami
inwestycyjnymi PZU SA i PZU Życie SA, zarządzanie
dopasowaniem aktywów do zobowiązań (ALM),
strategiczną i taktyczną alokację aktywów, realizację planu
NII (wynik ekonomiczny z działalności lokacyjnej),
zarządzanie zespołem specjalistów ds. inwestycji. Od
listopada 2018 r. do lipca 2019 r. był członkiem Rady
Nadzorczej TFI PZU SA.

Prezes Zarządu/CEO
TFI PZU/PZU Investment
Polska/Poland

Robert Kubin, CFA
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An investment specialist with over 15 years of
international professional experience in managing
insurance portfolios and mutual funds. Has in-depth
experience in building strategic and tactical allocation of
assets and managing investment projects. A graduate of
the University of Economics in Prague (Finance, Financial
Markets and Banking) in 2001 and a CFA qualification
holder. From January 2001 to March 2003, he worked as
an investment analyst at Fio banka in Prague. From March
2003 to February 2007, he served as Investment Director
at AIG in Prague. He was responsible for trading in
financial instruments and managing AIG’s portfolio in the
Czech Republic. From April 2005 to May 2018, he served
as Director at MetLife in London where he was
responsible for MetLife’s comprehensive investment
strategy and portfolio management in a number of
European countries. From March 2007 to May 2012, he
served as Central European Investment Director at
MetLife (2010-2012) in Bratislava and at AIG (2007-2010)
in Prague where he was responsible for portfolio
management in the CE Region (Czech Republic, Slovakia,
Hungary, Ukraine). From June 2012 to March 2015, he
worked as Portfolio Manager in the CE Region at MetLife
in Warsaw and Prague where he was responsible for
overall investment strategy and portfolio management at
MetLife in Poland, the Baltic States, the Czech Republic,
Slovakia, Hungary and Romania. He has been associated
with the PZU Group since September 2018 where, serving
in the capacity of Managing Director for Investments at
PZU SA and PZU Życie SA, he was responsible for all
investment aspects related to the operation of the PZU
Group’s insurance companies, specifically for managing
the PZU SA and PZU Życie SA’s investment portfolios,
managing the asset-liability matching (ALM) area,
strategic and tactical allocation of assets, implementing
the net investment income (NII) plan (economic result on
investment activities) and managing a team of investment
specialists. From November 2018 to July 2019, he served
as a member of the TFI Investment Supervisory Board.



FinTech Leader & Advisor
WBAF, Senior Lecturer, CFTE
Polska/Poland

Anna Maj

Advisor to the Board
A4BEE Architects for Business
Polska/Poland

Karolina Marzantowicz

Anna posiada 20 lat doświadczenia zawodowego w
sektorze usług płatniczych i bankowych (m.in. Citigroup, T-
Mobile, mBank, PwC). Ekspertka Global Startup
Committee w ramach WBAF – World Business Angels
Investment Forum oraz Europejskiej Rady Innowacji (EU
EIC) w programie "EICAccelerator" finansującym
innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne. Tworzy
modele współpracy między bankami i partnerami FinTech,
w szczególności w ramach projektów Open Banking,
Płatności oraz AI. Łączy podejście strategiczne z
doświadczeniem operacyjnym we wdrażaniu
innowacyjnych produktów i rozwiązań finansowych.
Wyróżniona w światowych rankingach: TOP10 Women in
FinTech (FinTech Magaz "Top 25 Women Leaders in
Financial Technology of 2019" 100 Women in FinTech
(100WFinTech) oraz "Women in FinTech Powerlist 2019".
Współautorka książek: "The PayTech Book" oraz "The AI
Book". Wykładowca CFTE – Centre for Finance,
Technology and Entrepreneurship.
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Anna brings 20 years of experience in driving and
fostering banking and payments innovation in Europe,
with a focus on CEE (Citigroup, T-Mobile, mBank, PwC). 
Anna is building cooperation models between banks and
Fintech startups, particularly with regard to Open Banking,
Payments as well as AI projects. She is also a Senator,
Member of the Global Startup Committee at the WBAF –
World Business Angels Investment Forum, Jury Member
and Expert at the EU/EC European Innovation Council
(EICAccelerator) aimed at financing innovative SMEs
across EU. Featured in the  TOP10 Women in FinTech
(FinTech Magazine 2020); 100 Women in FinTech
(100WFinTech) global directory and "Women in FinTech
Powerlist 2019"; "TOP 25 Women Leaders in Financial
Technology of 2019". Co-Author of The PAYTECH Book and
The AI Book.

Karolina łączy świat technologii, innowacji biznesowych i
psychologii. Wspiera start-upy i dojrzałe organizacje w
budowaniu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań.

Karolina Marzantowicz bridges the technology, business
innovation and psychology worlds. She acts as a technical
executive, an advisor and a catalyst.



Head of Investment Delivery, Investment
Solutions & Products
Credit Suisse
Szwajcaria/Switzerland

Olivier P. Müller, CFA, CAIA, FRM

Jest światowym ekspertem w dziedzinie blockchain/DLT z
dużym doświadczeniem praktycznym. Karolina wierzy w
technologię jako czynnik umożliwiający rozwój i innowacje
biznesowe. Pasjonują ją technologie zdecentralizowane i
możliwości jakie dają, redefiniując znane zasady cyfrowej
gospodarki. Obecnie zajmuje się obszarami takimi, jak
szeroko pojmowane cyberbezpieczeństwo, prywatność
danych, opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych
algorytmów kryptograficznych. Jest prelegentem na
globalnych konferencjach, wykłada na uniwersytetach w
kraju i za granicą; jest autorką wielu publikacji, patentów i
współautorką 2 książek. Lubi biegać, i spędzać czas w
górach.
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She has been supporting companies in driving complex
digital transformations, building and executing high
growth strategies, introducing emerging technologies,
innovative products and services for global international
brands as well as hacking growth with start-ups around
the world. Karolina is a researcher of facts, technologies
and products. She believes in technology as an enabler
for growth & business innovation. Her aim is to create a
positive impact on Clients’ business, industry and
eventually the World. Karolina has provided architectural
guidance to dozens of complex systems integration
engagements (cloud, AI, and blockchain). Since 2014, she
organized several hackathons in many countries,
promoting fast, agile prototyping, innovation and
emerging technologies usage. Her current focus is on
privacy by design, modern cryptography algorithms
development and adoption. Guest speaker at globally
focused conferences, and universities; author of many
publications, patents and books; runner & mountains
lover.

Olivier P. Müller posiada ponad 18-letnie doświadczenie
w sektorze usług finansowych, również na stanowiskach
liderskich. W 2006 r. uzyskał tytuł CFA. Posiada również
licencję CAIA oraz FRM. Z Credit Suisse związany od 2002
r., gdzie zajmował się wieloma obszarami biznesowymi, w
tym zarządzaniem portfelem, trading research, strategiami
inwestycyjnymi. W ostatnich latach Head of Investment
Delivery. Do jego głównych obowiązków należało
doradztwo i komunikacja inwestycyjna.

Olivier P. Müller has more than 18 years of financial
services industry experience, and also broad leadership
experience. He holds a Master of Science in Business and
Economics, has been a CFA Charterholder since 2006, is a
CAIA Charterholder as well as a a FRM Charterholder. Oli
has been with Credit Suisse since 2002 in many roles,
including portfolio management, trading research, equity
and credit research, investment strategy and most lately
he was Head of Investment Delivery, working on advisory 



Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny
Vice-President, Investment Director
PKO TFI, Polska/Poland

Remigiusz Nawrat, CFA

W ostatnich latach Head of Investment Delivery. Do jego
głównych obowiązków należało doradztwo i komunikacja
inwestycyjna. Związany z CFA Society Switzerland oraz CFA
Institute, gdzie był odpowiedzialny za University Relations
oraz konkurs Research Challenge. Mieszka w Zurychu,
biegle posługuje się jęz. niemieckim francuskim i
angielskim. 

and discretionary solutions as well as investment
communication. He has been a volunteer since 2009 with
CFA Society Switzerland and CFA Institute, working with
two colleagues on the CFA Institute Research Challenge
and University Relations, as well as on smaller
assignments. He is a Swiss citizen, lives in the city of
Zürich, speaks German and French, both native, as well as
English.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz
studiów MBA w George Washington University w
Waszyngtonie. Posiadacz tytułu CFA - Chartered Financial
Analyst. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w
Ministerstwie Finansów. W latach 2001-2003 pracował w
Narodowym Banku Polskim, od 2002 r. na stanowisku
Zastępcy Naczelnika Wydziału Międzynarodowych Studiów
Porównawczych w Departamencie Zagranicznym. W
okresie 2003-2007 był Doradcą Dyrektora Wykonawczego
w Banku Światowym w Waszyngtonie. Od 2007 r. związany
z rynkiem kapitałowym w Polsce. W latach 2007-2008
pracował jako analityk akcji w PZU Asset Management. Od
2008 roku związany z PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych. Początkowo jako Dyrektor Departamentu
Rozwoju, a od 2009 r. na stanowisku Dyrektora
Zarządzającego Pionem Zarządzania Aktywami. Od 2012 r.
Członek/Wiceprezes Zarządu PKO TFI.

Graduate of the Warsaw School of Economics and MBA
studies at George Washington University in Washington -
Chartered Financial Analyst.His professional career began
in 1998 at the Ministry of Finance. In 2001-2003 he
worked for the National Bank of Poland, from 2002 as
Deputy Head of the International Comparative Studies
Department in the Foreign Department. From 2003 to
2007 he was an Advisor to the Executive Director of the
World Bank in Washington DC. Since 2007 he has been
connected with the capital market in Poland. In 2007-
2008 he worked as a share analyst in PZU Asset
Management.Since 2008 associated with PKO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Initially as Director
of the Development Department, and since 2009 – as the
Managing Director of the Asset Management Division.
Since 2012 Member/Vice-President of the Management
Board of PKO TFI.
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Członek Zarządu/Member of the
Management Board
Giełda Papierów Wartościowych/The
Warsaw Stock Exchange
Polska/Poland

Izabela Olszewska

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów
doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia
podyplomowe MBA na Akademii Ekonomiczno-
Humanistycznej w Warszawie. Była słuchaczką kursu
International Institute for Securities Market Development,
zorganizowanego przez US Securities and Exchange
Commission w Waszyngtonie. Z rynkiem kapitałowym
związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w
Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od
1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów
Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje
menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży,
współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami,
krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki,
odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku
regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała
stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju. Od
lipca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Od października
2015 r. do czerwca 2019 r. była członkiem Rady Nadzorczej
spółki Bondspot. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady
Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie,
pełniąc rolę Non-Executive Director. Od wielu lat
współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Izabela Olszewska holds a degree from the Department of
Finance and Statistics, Warsaw School of Economics, and
Doctoral Studies from the Department of Economic
Sciences, University of Warsaw. She holds an MBA from
the University of Economics and Human Sciences in
Warsaw. She attended the International Institute for
Securities Market Development programme offered by
the US Securities and Exchange Commission in
Washington, D.C. She has worked on the capital market
since 1992, initially as analyst at Bank Handlowy’s Capital
Operations Centre and since 1999 with the Warsaw Stock
Exchange (GPW). Izabela has held a number of business
and sales management functions at GPW, working with
investors and companies, both local and international,
and was responsible for the development of the product
offering of the regulated and alternative markets. Previous
to her Board appointment, she was Managing Director for
Market Development. Izabela has been Chair of the
Supervisory Board of Towarowa Giełda Energii (Polish
Power Exchange) since July 2019, and was Member of the
Supervisory Board of Bondspot from October 2015 to
June 2019. Previously, she a Member of the Board of
Directors of Aquis Exchange, London.  She is Member of
the Advisory Board of Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych (Central Securities Depository of Poland).
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Chief Economist & Global Strategist, ADM
Investor Services International
Wielka Brytania/United Kingdom

Marc Ostwald

Zajmuje się analizą w skali makto oraz mikro trendów oraz
polityk podejmowanych przez banki centralne w zakresie
szerokiej klasy aktywów. Interesuje go również psychologia
rynków. W swoim ujęciu analitycznym kieruje się bardzo
zróżnicowanym spojrzeniem, wykraczającym daleko poza
ekonomię i rynki finansowe. Dlatego szczególnie
interesuje go wpływ globalizacji oraz technologii na
transformację komunikacji, kultury oraz energii. Obecnie
bada zależności pomiędzy COVID 19 a praktykami
społecznymi i gospodarczymi, w tym pod kątem
outsourcingu i drastycznym zmian "just in time".
Większość swojego dzieciństwa spędził w Iranie oraz Libii,
dlatego interesuje się kulturą Bliskiego Wschodu. Często
zapraszany ekspert do Bloomberg BNN, HT & Radio, BBC,
CNBC oraz Le Fonti International. Występuje na wielu
konferencjach, w tym IoD Economic Forecasting London,
Global Grain Dubai & Geneva, GAIM Hedge Fund London,
Tactical Trading London, Platts European Bunker Fuel
Athens, Next Gen Energy virtual.

Analysing and forecasting the impact of macro /
microeconomic trends and central bank policies on a
broad range of asset classes; examining and where
necessary challenging market psychology and consensus
views.  The joy of working as a market economist is, and
has always been the constant need to research and learn
about the changing landscape of the way that the world
works, going far beyond the limited scope of economics
and financial markets; be that in respect of how
globalization and technology has and is transforming
nearly all aspects of communication, culture, energy and
how we interact with the environment on all levels. The
fall-out from COVID 19 will inevitably radically change
working and social practices globally, and force drastic
changes on ‘just in time’ and outsourcing processes that
have been exposed as deficient by the pandemic. The key
challenges as an analyst are to enable and facilitate an in-
depth critical and lateral thinking perspective on global
economic, political and asset market trends, and to
convey these ideas in terms that are accessible, with
enthusiasm and also thought provoking. Having spent
much of his childhood in Libya and Iran, Marc also has a
particular interest in Middle Eastern culture, current
affairs and history.  Marc is a regular guest on Bloomberg
BNN, HT & Radio, BBC, CNBC, Le Fonti International and
widely quoted on newswires, newspapers and other
digital media across the globe, and a frequent conference
speaker (IoD Economic Forecasting London, Global Grain
Dubai & Geneva, GAIM Hedge Fund London, Tactical
Trading London, Platts European Bunker Fuel Athens,
Next Gen Energy virtual).
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Dyrektor Zarządzający, Zarządzanie Komercyjne -
Europa, Bliski Wschód i Afryka, Region oraz
Oddział - Europa Środkowa i Wschodnia/
Managing Director, Regional Head for Central
and Eastern Europe, General Manager for
Poland, S&P Global Ratings, Polska/Poland

Marcin Petrykowski

Marcin Petrykowski dołączył do Standard & Poor’s w
styczniu 2014 roku. Od tego czasu jest Dyrektorem
Regionalnym na Europę Środkową i Wschodnią, będąc
odpowiedzialny za strategię, działania i zarządzanie
biznesem ratingowym S&P w regionie. Równolegle
sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego Oddziału w
Polsce londyńskiej spółki Standard & Poor’s, zarządzając z
warszawskiego biura centralą firmy na Polskę oraz kraje
Europy Środkowej i Wschodniej. Od marca 2015 roku
Marcin Petrykowski prowadzi także Zespół Zarządzania
Współpracą z Klientami Strategicznymi w regionie Europy,
Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Doświadczony zespół z
Londynu, Paryża oraz Frankfurtu zarządza całościową
współpracą S&P z największymi i najważniejszymi
strategicznymi klientami w regionie EMEA. Marcin
Petrykowski dołączył do S&P z J.P. Morgan Corporate and
Investment Bank, gdzie pełnił funkcję Dyrektora
Wykonawczego linii biznesowej Investor Services na
region Europy Środkowej i Wschodniej, Rosję i Kraje WNP
oraz Izrael. Jednocześnie był także Wicedyrektorem
Oddziału J.P. Morgan w Polsce. 

Close to 20 years of international business experience
with expertise in general management, strategic growth,
sales, capital markets, digital economy, transformation
and leadership. Since 2014 is a Managing Director at S&P
Global Ratings, executing across three senior commercial
roles: Region Head managing the commercial business for
large part of EMEA: within led territory oversees both
relationship management and business development for
all practices, markets and products; Regional Head for
Central and Eastern Europe (CEE): drives the franchise,
strategy and management of the ratings business across
the region; General Manager for Poland, runs day-to-day
operations of the Warsaw office. Pro bono is a Member of
the Board of Directors at the American Chamber of
Commerce in Poland (AmCham) and the Leslaw A. Paga
Foundation. Recognized as a leading industry figure and
influential speaker, with unique market visibility and
relevance. Actively engaged in the Digital Economy acting
as chairman of the program board for Fintech Digital CEE -
region’s premiere digital finance conference. Passionate
about social responsibility, regularly mentors and
develops future business leaders. 
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Przed podjęciem pracy w londyńskim biurze J.P. Morgan
w 2007 roku, przez pięć lat pracowal w Citi Corporate and
Investment Banking zajmując się bankowością
korporacyjną w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej.
Absolwent programu rozwoju przyszłej kadry kierowniczej
Citi. Marcin posiada wyższe wykształcenie zdobyte na
Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie i Handel
Międzynarodowy), School of Economics and Management
(Lund, Szwecja – Finanse Międzynarodowe) oraz
Uniwersytecie Warszawskim (studia podyplomowe dla
CFO). Jest wpisany na listę ‘FCA approved investment
advisors’, uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach dla
kadry menadżerskiej.

Before joining S&P was an Executive Director at J.P.
Morgan Corporate and Investment Bank in London,
covering Russia, CIS, CEE, and Israel for Markets &
Investor Services. At the same time was Deputy General
Manager for J.P. Morgan CIB in Poland. Prior to 2007
spent five years with Citi Corporate and Investment
Banking, operating in Poland and CEE.
Alumnus of the Leadership Academy for Poland,
Kozminski University, Lund School of Economics &
Management and the University of Warsaw. Alumnus of
the Leadership Academy for Poland, Kozminski University,
Lund School of Economics & Management and the
University of Warsaw.

Founder & CEO
Uncapped
Polska/Poland

Piotr Pisarz

Piotr Pisarz jest założycielem i prezesem Uncapped,
pierwszego startupu będącego dostawcą finansowania w
oparciu o przychody. Wcześniej inwestor związany z
rynkiem VC, pracujący dla takich fudnuszy, jak DN Capital
czy Finch Capital. Związany również z marką Citi na
stanowisku Investment Banking Analyst oraz Google, gdzie
pracował w dziale finansowym. Absolwent Szkoły Głownej
Handlowej oraz London Business School.

Piotr is a founder and CEO of Uncapped, leading
European Revenue Based Lender. Prior to starting
Uncapped, Piotr was a venture capital investor, having
worked in funds like DN Capital and Finch Capital. Piotr
started his career as an Investment Banking Analyst in
Citigroup, having later moved to Google when he worked
in EMEA Finance team. Piotr is a graduate of Warsaw
School of Economics and London Business School.
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Od stycznia 2020 r. pracuje na stanowisku Head of Austria
& CEE Distribution w Invesco Asset Management w
Wiedniu. Wcześniej zdobywał doświadczenie na
stanowiskach analitycznych, w tym w Credit Lyonnais
Securities oraz Détroyat Associés w Paryżu. Od 2017 r.
Członek Zarządu CFA Society Austria. Ukończył
International Business Administration na Johannes Kepler
University.

Professional Experences:
Jan 2020 to date – Head of Austria & CEE Distribution,
Invesco Asset Management Austria, Vienna
Jul 2005 to Dec 2019 – Director Institutional Sales Austria
& CEE, Invesco Asset Management Austria, Vienna
May 2001 to Oct 2004 – Sell-side Equity Research Analyst,
Credit Lyonnais Securities, Paris, merged into Oddo
Securities in July 2004
Sept 1998 to Aug 1999  – Equity Analyst (internship),
Détroyat Associés SA, Paris 
Volunteering:
Jun 2017 to date – Member of the Board, CFA Society
Austria, Vienna
Education: 
Jun 2007 to Jun 2009 – CFA Program 
Oct 1995 to April 2001  – International Business
Administration, Johannes Kepler University, Linz (Austria)

Head of Austria & CEE Distribution
Invesco Asset Management Austria
Austria

Markus Poscher, CFA

Publicysta ekonomiczny, Prezes Zarządu/
Journalist, President
Fundacja Przyjazny Kraj/Friendly State
Foundation, Polska/Poland

Tomasz Prusek

Tomasz Prusek - publicysta ekonomiczny, prezes zarządu
Fundacji Przyjazny Kraj, która m.in. prowadzi badania i
analizy ekonomiczne, wspiera rozwój przedsiębiorczości
oraz projekty edukacyjne.

The President of the Friendly State Foundation (Fundacja
Przyjazny Kraj), journalist, former deputy business editor
in "Gazeta Wyborcza" and wyborcza.biz, where he
covered the area of financial market: stocks, bonds and
corporate governance.
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Dziennikarz-politolog, absolwent Instytutu Nauk
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia
doktoranckie w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów
Amerykańskich UJ. Przez 25 lat pisał w "Gazecie
Wyborczej" m.in. o rynku kapitałowym, nadzorze
finansowym i corporate governance. Laureat nagród i
wyróżnień dziennikarskich: Akademii Ekonomicznej w
Krakowie (Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1996)
za artykuł "Rok audytora" w miesięczniku "Gra na
giełdzie", "Rzeczpospolitej" i Coopers&Lybrand
(wyróżnienie w konkursie "Kierunki rozwoju gospodarki
polskiej do 2005 r."), Business Centre Club ("Ostre Pióro"
za propagowanie edukacji ekonomicznej), Citibank
Handlowego we współpracy z Uniwersytetem Columbia (II
nagroda w "Citigroup Journalistic Excellence Award"),
Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (nagroda
"Skrzydlaty FERK"),  Fundacji Batorego (nagroda specjalna
w konkursie "Tylko ryba nie bierze?"), Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich (wyróżnienie w konkursie o Nagrody
SDP w 2007 r.). W konkursach Grand Press 2003 i 2012
nominowany w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. 
 W 2005 r. nominowany do tytułu "Osobowość Rynku
Finansowego i Kapitałowego 2005 r.". Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych uhonorowało go tytułem
"Dziennikarz Roku 2011". W 2015 r. był wśród laureatów
plebiscytu "Ludzie i instytucje rynku finansowego 2015"
CFA Society Poland i gazety giełdy „Parkiet”. Autor
powieści o kulisach rynku kapitałowego "K.I.S.S." oraz
"P.I.I.G.S.". Współautor książek: "Regulowany rynek
kapitałowy w Polsce. Początki" oraz "Raport roczny spółki
publicznej".

In 2011 he received the Journalist of the Year 2011 Prize
form the Polish Association of Individual Investors.
Besides, he received an honorable mention in the
competition: "The Directions of the Polish economy by
2005" (1996), the Eugeniusz Kwiatkowski Award by the
Krakow Academy of Economics (1997), "Sharp Pen" by
Business Centre Club (2000), "Citigroup Journalistic
Excellence Award" (2004), Award "FERK" (2004). In 2004
he received the Special Award in the contest for
investigative journalists called "Only Fish Don’t Take
Bait?", organized by The Stefan Batory Foundation (2004).
He was also nominated for the Grand Press Journalist
Prize (2003, 2012) and awarded with an honorable
mention by the Polish Journalists Association (2007).
Tomasz Prusek published the novels "K.I.S.S." (2014) and
"P.I.I.G.S." (2019), showing the dark side of the capital
market. He is a co-author of following books:
"Regulowany rynek kapitałowy w Polsce. Początki" (eng.
"Regulated capital market in Poland. Beginnings") and
"Raport roczny spółki publicznej" (eng. "Annual report of
a public company").

Find your SENIOR MENTORTO BE MORE



Mihai Purcarea, CFA jest doświadczonym profesjonalistą
w obszarze inwestycyjnym zaangażowanym w największe
fundusze inwestycyjne regionu CEE w ciągu ostatnich 10
lat. Obecnie pełni funkcję CEO w BRD Asset Management.
Jednocześnie Członek Zarządu CFA Society Romania oraz
he Fund Managers Associations. Związany również z Aspen
Institute.

Mihai Purcarea, CFA is an experienced investment
professional who was involved in managing some of the
largest investment funds in the CEE region in the past 10
years. He currently holds the position of CEO at BRD Asset
Management. He is also board member of CFA Society
Romania and the Fund Managers Associations of Romania
and the Aspen Institute Fellow.

CEO
BRD Asset Management
Rumunia/Romania

Mihai Purcarea, CFA

Dyrektor Zarządzający/Managing Director
Pelargos Capital
Holandia/Netherlands

Pieter van Putten, CFA

Pieter van Putten, CFA pełni funkcję Dyrektora
Zarządzającego w Pelargos Capital, będącym butikiem
inwestycyjnym specjalizującym się w japońskich akcjach.
Odpowiedzialny za business development, operacje,
finanse, IT oraz politykę zgodności (ang. compliance).
Swoją karierę rozpoczął w 1989 r. w dywizji zarządzania
aktywami Commerzbanku we Frankfurcie. Od 1993 r.
odpowiedzialny za tworzenie obszaru operacyjnego
zarządzania aktywami w Japonii, Hongkongu oraz
Singapurze dla ówczesnego pracodawcy. W 2002 r. CEO
Aviva będącego w posiadaniu Morley Fund Management
(Singapur). 

Pieter is Managing Director of Pelargos Capital, a
Netherlands based investment boutique specializing in
Japanese equities (long/short and long only). He is
responsible for business development, operations,
finance, IT and compliance. He started his career in 1989
in the institutional asset management division of
Commerzbank in Frankfurt. From 1993 he built the asset
management operations for the bank in Asia-ex-Japan,
first from Hong Kong and later from Singapore. In 2002
he became CEO of Aviva owned Morley Fund
Management (Singapore) and from 2003 to 2008 he was
managing director for Singapore based China equity
specialist APS Asset Management. 
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Po powrocie do Holandii związany z konsultingiem.
Absolwent studiów MBA na Nijenrode
University/University of Florida in Gainesville. Tytuł CFA
posiada od 1988 r. Stypendysta Fulbrighta. Presidents’
Council Representative w strukturach CFA Institute.

After his return to the Netherlands Pieter carried out
consultancy work, among others for Pelargos Capital,
which he helped with a range of operational projects.
Pieter graduated in 1988 with a double MBA degree from
Nijenrode University in the Netherlands and University of
Florida in Gainesville, United States. Pieter has been a
CFA charter holder since 1998, and he is a Fulbright
scholar. As Presidents’ Council Representative Pieter holds
a senior volunteer position within CFA Institute.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu/
CEO & Co-Founder
Symmetrical.ai, Polska/Poland

Piotr Smoleń, CFA

Współzałożyciel i Prezes Zarządu polsko-brytyjskiego
startupu z sektora fintech – Symmetrical.ai. Były Prezes
Zarządu i współzałożyciel firmy Turbine Analytics. Spółka
została sprzedana do inwestora strategicznego w transakcji
finansowanej przez globalny fundusz private equity.
Posiadacz tytułu CFA. Absolwent Szkoły Głównej
Handlowej oraz Stanford Graduate School of Business.

CEO & co-founder of a Polish-British fintech startup,
Symmetrical.ai. Co-founder and partner in Data Ventures.
Former President and co-founder of Turbine Analytics,
which was sold to a strategic investor in a transaction
financed by a global private equity fund. Piotr is CFA®
charterholder and graduate of Warsaw School of
Economics and Stanford Graduate School of Business.
Author of numerous articles dealing with finance and
technology.

Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief
"Parkiet"
Polska/Poland

Andrzej Stec

Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku, najpierw
jako inwestor, później makler, a następnie dziennikarz i
redaktor dzienników gospodarczych.

Editor-in-Chief at „Parkiet” (since 2012), in the oldest
economic daily in Poland and deputy Editor-in-Chief at 
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Od 2012 r. jest redaktorem naczelnym Gazety Giełdy i
Inwestorów „Parkiet”, a od 2016 r. pełni również funkcję
zastępcy redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. W Gremi
Media zarządza największym w kraju newsroomem
ekonomicznym. Wcześniej, od 2000 r. przez siedem lat,
dziennikarz działu gospodarczego „Gazety Wyborczej”. W
tym czasie nominowany do nagrody Grand Press oraz
uznany „Najlepszym dziennikarzem ubezpieczeniowym
2007 r.” przez Polską Izbę Ubezpieczeniową. Od 2007 r.,
przez sześć lat redaktor działu Inwestor w ”Pulsie Biznesu”. 
Był maklerem BM Banku BPH, a w latach 2010 – 2012
roku - członkiem zarządu, a następnie - Rady w Związku
Maklerów i Doradców. Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie.

„Rzeczpospolita” (since 2016). Earlier: a journalist at
„Gazeta Wyborcza”, an editor at „Puls Biznesu”, and a
stockbroker at BM BPH.

Researcher and
Author
Kanada/Canada

Barbara Steward, CFA

Kanadyjska propagatorka idei gender intelligence thinking w
zarządzaniu organizacją oraz jej talentami. Zwolenniczka
zarządzania różnorodnością w branży inwestycyjnej.
Badaczka i pomysłodawczyni cyklu badań – począwszy od
2011 r. – na temat kobiet zarządzających inwestycjami
Rich Thinking. W ramach tego cyklu w 2017 r. ukazało się
najnowsze badanie pt. "How smart women are managing
their money in 2017". Sama idea badania narodziła się
jeszcze w 2009 r. w dobie największego do tej pory kryzysu
finansowego. Cykl publikacji Barbary Stewart to sprzeciw
wobec obiegowej wówczas opinii wśród finansistów, że
kobietom brakuje pewności siebie i wiedzy. 

Barbara Stewart, CFA is one of the world’s leading
researchers on women and finance. During the 2009
financial crisis, she was frustrated by media depictions of
women as powerless creatures lacking knowledge and
confidence. To set the record straight, she has researched,
written and published an annual series of Rich Thinking™
white papers, launching every International Women’s’
Day. Eagerly anticipated, these papers have changed the
global conversation around women and finance, with
Barbara’s interview-based research showing that women
now earn their own money, invest in their passions, and
“are not risk averse, they are risk aware.”™
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Od tego momentu podczas niezliczonej liczby wystąpień
dzieli się z publicznością swoimi spostrzeżeniami na temat
pieniędzy, rynków finansowych i roli kobiet w świecie
finansów. Jak sama mówi: "Women need finance, and
finance needs women".

In addition to being a researcher and author, Barbara is a
sought after speaker, educator and evangelist on women,
money and investing. Whether in an intimate setting, or a
keynote speaker to thousands, Barbara shares her
research with women (and men) of all ages, reminding
them that “women need finance, and finance needs
women!”™ Barbara is an advocate for women, for
diversity, and for financial education, both in public and
as a consultant using her proprietary research skills to
help large global financial institutions seeking to
transform themselves. She is a columnist for the CFA
Institute’s Enterprising Investor website, and a thought
leader regularly consulted by print and broadcast media
worldwide. In her previous life, Barbara spent 20 years as
a portfolio manager and investment counsellor for high
net worth investors. She lives in Toronto with her
husband Duncan Stewart, CFA and their Bernese
Mountain Dog Hank.

Director & Co-Owner, etfSA
President, CFA Society South Africa
RPA/RSA

Nerina Visser, CFA

Nerina Visser jest Strategiem ETF oraz doradcą
wyspecjalizowaną w obszarze produktów tradingowych
oraz benchmarkach. Dyrektor etfSA Portfolio Management
Company, w której zarządza wyspecjalizowanymi
portfelami ETP dla szerokiej gamy klientów. Prezes CFA
Society South Africa. Konsultant w obszarze rynków
kapitałowych w Afryce. Komentatorka w zakresie rynku
finansowego oraz mówczyni podczas wielu konferencji,
seminariów oraz warsztatów organizowanych zarówno w
RPA, jak i na całym świecie.

Nerina Visser is an ETF Strategist and Advisor with a
specialist focus on exchange traded products and
benchmark indices. She is a director of the etfSA Portfolio
Management Company, where she oversees the
management of specialist investment portfolios of ETPs
for a broad range of clients. She serves as President on
the board of the CFA Society South Africa and serves as
consultant to several stock exchanges and other financial
market regulatory bodies across Africa. She is a regular
market commentator in the media and a seasoned
speaker at conferences, seminars and workshops, in
South Africa, throughout Africa and on the global stage.
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Vice-President, Portfolio Manager, Signature
Global Asset Management, CI Investments Inc.
Kanada/Canada

Malcolm White, CFA

Specjalizuje się w sektorze technologicznym, mediach i
telekomunikacji. Ponad dwadzieścia lat temu zaczynał
pracę jako programista, by ostatecznie budować swoje
doświadczenie zawodowe w inwestycjach. Malcolm
White, CFA od lat pojawia się na liście Top 50
menadżerów finansowych w rankingu Brendan Wood.
Ukończył niedawno studium z zakresu sztucznej inteligencji
na uniwersytecie w Toronto, gdzie w ramach egzaminu
końcowego stworzył aplikację do uczenia maszynowego,
która automatycznie odczytuje dane finansowe i na ich
podstawie determinuje nastroje inwestycyjne. Posiada
dyplom Queen’s University.

Malcolm White, Vice-President, is a global Portfolio
Manager who specializes in the technology, media and
telecommunications sectors. Starting his career as a
software developer, Mr. White has been at CI Investments
Inc for over 20 years and has over 25 years of investment
experience as a technology investor. Mr. White has
consistently been voted as one of Canada’s Top 50 money
managers in the Brendan Wood survey. He recently
completed a part-time program in artificial intelligence at
a local Toronto university where for his capstone project
he created a machine-learning application that reads
financial transcripts and automatically determines
investor sentiment. He holds the Chartered Financial
Analyst designation and a Bachelor of Arts from Queen’s
University.
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Dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości
Prywatnej/Head of Investments and Private
Banking Division, PKO Bank Polski
Polska/Poland

Grzegorz Zawada, CFA

Grzegorz jest ekspertem w dziedzinie rynków kapitałowych
i byłym członkiem rad nadzorczych spółek publicznych.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie na rynkach
finansowych w Polsce i za granicą. Obecnie pełni funkcję
Dyrektora Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej w PKO
Banku Polskim, największym banku w Europie Środkowej.
Poprzednio pełnił funkcję Szefa Strategii Saudyjskiej
Giełdy Papierów Wartościowych Tadawul w Rijadzie.

Grzegorz is a capital markets expert and supervisory
board member of public companies. He has over 25 years
of experience in financial markets both in Poland and
overseas. Currently he is the Head of Investments and
Private Banking Division at PKO Bank Polski, the larges
bank in Central Europe. Prior to that he was the Head of
Strategy for Tadawul - Saudi Stock Exchange in Riyadh,
Saudi Arabia.



W latach 2014 and 2016 był Wiceprezesem Giełdy
Papierów Wartościowych odpowiedzialnym za strategię i
rozwój biznesu. Był również przewodniczącym Rady
Nadzorczej Bondspot – operatora jednej z najbardziej
płynnych platform obrotu obligacjami skarbowymi w
Europie i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej
Towarowej Giełdy Energii – jednej z wiodących giełd
towarowych w CEE. Przed rozpoczęciem pracy na GPW był
Dyrektorem Zarządzającym Domem Maklerskim PKO Bank
Polskiego – jednego z najlepszych domów maklerskich na
polskim rynku. W latach 2007–2011 pracował w
londyńskim City w departamentach analiz banków
Nomura, RBS i HSBC. Przed wyjazdem do Londynu przez 7
lat pracował w Grupie Erste Bank jako Szef Analiz w Polsce
i Członek Zarządu Erste Securities Polska. Jest
absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł
MBA z University of Minnesota oraz Charter CFA od 2003 r.

Between 2014 and 2016 he was the Deputy CEO of the
Warsaw Stock Exchange responsible for business
development and strategy. He was also the Chairman of
the Supervisory Board of Bondspot – operator of one of
the most liquid Treasury bond markets in Europe, and
Vice Chairman of the Supervisory Board of TGE – the
leading power exchange in CEE. Before joining the
Exchange he was the Managing Director of the brokerage
house of PKO Bank Polski – one of the most successful
brokers on the Polish market. In the years 2007-2011 he
worked in the City of London in equity research
departments of Nomura, RBS and HSBC. Before leaving
for London he spent 7 years with Erste Bank Group as
Head of Research for Poland and member of the
management board of Erste Securities Polska. He
graduated from Warsaw School of Economics and holds
an MBA degree from University of Minnesota. CFA
charterholder since 2003.

Regional Director, Head of Central Europe and
the Baltics
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju/European
Bank for Reconstruction and Development
Polska/Poland

Grzegorz Zieliński

Kieruje biurem regionalnym EBORu w Warszawie oraz
nadzoruje operacje Banku w centralnej Europie i w
krajach bałtyckich. Grzegorz Zieliński, związany wcześniej z
Ernst and Young, rozpoczął pracę w EBOR w 1998 roku. W
roku 2001 dołączył jako bankier do zespołu Power, Energy
and Utilities.  

He heads the Bank’s Resident Office in Warsaw and
oversees all operations of EBRD in Central Europe and the
Baltic States.
Mr Zieliński joined EBRD in 1998, from Ernst & Young, and
became a banker in the Power, Energy & Utilities team in
2001. 
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Od roku 2006 był odpowiedzialny za działania Banku w
sektorze energetycznym w Polsce, następnie przejął
nadzór nad projektami EBOR w tymże sektorze we
wszystkich krajach działalności Banku w regionie Europy
Centralnej. W 2014 roku objął obowiązki Poland Country
Director, które następnie zostały rozszerzone o kraje
bałtyckie oraz trzy kraje Europy Centralnej. Obecnie
zarządza działaniami EBOR w 7 krajach Europy Centralnej i
Bałtyków oraz biurami EBOR w tymże regionie. Grzegorz
Zieliński jest absolwentem Wydziału Ekonomii
Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył też studia
podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej.  Jest
członkiem Association of Chartered Certified Accountants.

He had been responsible for the Bank’s activities in the
power sector in Poland and subsequently assumed the
Central Europe regional responsibility for the power
sector. In 2014 he assumed the responsibilities of the
Poland Country Director, which were subsequently
extended to cover the three Baltic States and later the
three countries of Central Europe. He currently manages
the entire business of EBRD in seven Central European &
Baltic countries and five EBRD offices across the region.
Mr Zieliński has a degree in Business/Economics from the
University of Gdansk, Poland, and a post-graduate
certificate in European Integration from the EC Research
Institute. He is also a member of the Association of
Chartered Certified Accountants.
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