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TREŚĆ RAPORTU:

l.p. imię nazwisko zarządzanie lub 
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opis kwalifikacji i do świadcze ń 
zawodowych

data powołania

Paweł Borys Osoba nadzorująca Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i 
Bankowość  oraz specjalność  Międzynarodowe 
Rynki Finansowe. W latach 2001 – 2005 
pracownik Katedry Rynków Kapitałowych SGH, 
gdzie prowadził badania z zakresu rynków 
kapitałowych, sektora finansowego i wzrostu 
gospodarczego. W 2002 r. wizytujący 
wykładowca w WyŜszej Szkole Ubezpieczeń i  
Bankowości w Warszawie. Autor publikac ji 
prasowych i artykułów na temat inwestycji, rynku 
kapitałowego, funduszy inwestycyjnych i 
procesu konwergencji ekonomicznej. Uczestnik 
profesjonalnych kursów oraz programów z 
zakresu finansów i inwestyc ji. Posiada ponad 
10-letnie profesjonalne doświadczenie w pracy 
w instytuc jach finansowych w zakresie 
inwestycji, fuzji i  przejęć  oraz integracji, 
reorganizacji i  restrukturyzac ji przedsiębiorstw. 

Karierę zawodową rozpoczął  w 2000 r. w Grupie 
Erste Bank na stanowisku analityka finansowego 
oraz ekonomisty banku w Polsce, gdzie był 
odpowiedzialny za analizę i  wycenę spółek 
giełdowych, zakończoną sukcesem pierwszą 
ofertę publiczną spółki z branŜy IT oraz analizy 
gospodarcze. 

W latach 2001 – 2005 pełnił  funkcję kolejno 
analityka finansowego, zarządzającego 
funduszami inwestycyjnymi akcji oraz dyrektora 
departamentu inwestycji w 5 największej w 
Polsce firmie inwestycyjnej DWS Polska TFI SA 
i Deutsche Asset Management SA z Grupy 
Deutsche Bank. Zarządzał bezpośrednio 
funduszami inwestycyjnymi akcji, 
pracowniczymi programami emerytalnymi oraz 
sprawował nadzór nad polityką inwestycyjną 14 
funduszy inwestycyjnych. Od 2003 r. 
odpowiedzialny takŜe za wsparc ie sprzedaŜy i 
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odpowiedzialny takŜe za wsparc ie sprzedaŜy i 
zarządzanie produktami w DWS Polska TFI SA, 
w tym wprowadzenie z sukcesem na rynek 
dwóch funduszy inwestycyjnych. Twórca 
pierwszego na polskim rynku funduszu małych i 
średnich spółek. W latach 2004 i 2005 
wyróŜniony nagrodą za najlepsze Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych w Polsce w zakresie 
wyników inwestycyjnych.  

Od sierpnia 2005 roku kolejno dyrektor 
inwestycyjny, wiceprezes zarządu w AKJ Capital 
SA. oraz prezes zarządu AKJ Investment TFI 
S.A., pierwszej polskiej firmy inwestycyjnej 
koncentrującej się na inwestycjach typu private 
equity, na rynku nieruchomości i w innowacje. 
W ciągu 5 lat zrealizował 7 akwizyc ji spółek z 
róŜnych sektorów gospodarki w Polsce i 
zagranicą oraz przeprowadził w pełni 2 procesy 
integrac ji, reorganizacji i  restrukturyzacji firm z 
branŜy logistyki i  informatyki. Odpowiedzialny za 
ład i nadzór korporacyjny w spółkach z portfela 
inwestycyjnego.

Od czerwca 2010 r. doradca Prezesa Zarządu 
PKO Banku Polskiego S.A., odpowiedzialny za 
inwestycje kapitałowe. Od listopada br. Dyrektor 
Zarządzający Pionu Rozwoju Korporac ji i  
Inwestycji odpowiedzialny za grupę kapitałową i 
inwestycje kapitałowe Banku, nadzór nad 
obszarem zarządzania aktywami w Grupie PKO 
BP i dział doradztwa transakcyjnego. 

Ponadto w latach 2004 - 2005 członek Komitetu
Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie. W 
2002 r. ekspert McKinsey & Company. 
Poprzednio m.in. przewodniczący Rad 
Nadzorczych spółek PEKAES S.A., CUBE CR 
S.A., DEPOINT S.A. i  iSOURCE S.A. Członek 
Rad Nadzorczych spółek Bankowy Fundusz 
Leasingowy S.A. i  Bankowe Towarzystwo 
Kapitałowe S.A. z Grupy Kapitałowej PKO 
Banku Polskiego.
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