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W c iągu ostatniego roku związany był z BPS T FI 2017-09-01
S.A. gdzie odpowiadał za sprzedaż funduszy
inwestyc yjnyc h. W latac h 2012 – 2016 pełnił
funkc ję Wic eprezesa Zarządu w TFI PZU S.A.,
gdzie odpowiedzialny był również za sprzedaż,
ale także za marketing i promoc ję oraz
współprac ę T FI w ramac h Grupy PZU w tyc h
obszarac h. W latac h 2005–2011 był dyrektorem
komunikac ji inwestyc yjnej w Pioneer Pekao
Investment Management. Od 2002 r. do 2005 r.
był głównym spec jalistą w departamenc ie
komunikac ji społec znej NBP. Wc ześniej
związany był z mediami – m.in. jako redaktor
nac zelny „Parkietu" oraz „Gazety Bankowej". Był
również szefem działu bankowego w dzienniku
„Prawo i Gospodarka", dziennikarzem i
komentatorem giełdowym w krakowskiej redakc ji
„Dziennika Polskiego".
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