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STEPHEN MARINI

W styczniu 2006 r. dołączył do grona partnerów Enterprise Investors
(EI). Ma 41 lat, ukończył studia ekonomiczne i lingwistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Ponad 13 lat
zajmuje się inwestycjami private equity oraz prywatyzacją przedsiębiorstw. Przed przejściem do Enterprise Investors pracował
w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, gdzie odpowiadał za transakcje prywatyzacyjne z udziałem krajowych i zagranicznych inwestorów strategicznych. W EI, gdzie
pracuje od 1994 r., specjalizował się głównie w negocjowaniu transakcji wyjścia firmy z inwestycji w wybranych spółkach oraz wprowadzaniem na giełdę spółek, w których jej
fundusze są inwestorem. Był zaangażowany w tworzenie
pierwotnych ofert publicznych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych takich spółek, jak: Teta, Opoczno,
Comp Rzeszów, Polish Energy Partners, oraz ofert wtórnych
firm LPP, CSS, Grupa Kęty, Eldorado. Obecnie zasiada w radach nadzorczych sześciu firm z portfela EI, m.in.: Opoczna, Tety, Agros Nova.

Objął posadę wiceprezesa Commercial Union Polska – Towarzystwa
Ubezpieczeń na Życie SA. Zbigniew
Andrzejewski, prezes grupy Commercial Union Polska, poinformował, iż
nominacje Stephena Mariniego oraz
Johna Lapsleya, który został wiceprezesem Commercial Union Polska Sp. z o. o., odpowiedzialnym
za obsługę klienta oraz IT, mają na celu wzmocnienie ścisłego kierownictwa grupy CU Polska, obejmującą również spółkę CU Litwa. Stephen Marini od 2003 r. był dyrektorem finansowym w Aviva Italia, spółce należącej do grupy Aviva, będącej
również instytucją macierzystą grupy CU Polska. Jest absolwentem City University w Londynie (matematyka i statystyka) oraz licencjonowanym aktuariuszem. Od ponad dwudziestu lat pracuje w towarzystwach ubezpieczeń na życie, m. in.
w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Argentynie, Polsce i na Litwie.
W naszym kraju przygotowywał inwestycję brytyjskiej grupy
ubezpieczeniowej Norwich Union, następnie był dyrektorem
finansowym Norwich Union Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie w Warszawie. Po przejściu do Commercial Union Polska
pracował nad projektem utworzenia spółki na Litwie. W latach 2001-2003 był prezesem CU Litwa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

MARTA KALE¡SKA-JAÂKIEWICZ

Została prezesem AXA Assistance Polska. Zastąpiła na tym stanowisku Sławomira Bilika. Ukończyła Germanistykę na Wydziale Neofilologii UW.
Obecnie studiuje w Master of Business Administration w Gdańskiej
Fundacji Kształcenia Managerów. Karierę zawodową rozpoczęła w styczniu 1996 r., w AXA Assistance Polska od stanowiska operator assistance, potem była szefem assistance, dyrektorem handlowym i dyrektorem
działu operacyjnego. Mieszka wraz z mężem, synem i córką, w Warszawie. Radość i satysfakcję dają jej chwile spędzone na zabawie z dziećmi. Wolny czas spędza z rodziną
w zaciszu domowym.

RAFA¸ LIG¢ZI¡SKI

Jest Menedżerem Projektu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Winterthur.
Odpowiada za przygotowanie oraz
wdrożenie ubezpieczeń zdrowotnych. Do Winterthur przeszedł
z AXA Assistance Polska SA, gdzie
jako dyrektor sprzedaży nadzorował
rozwój nowych produktów w obszarze ubezpieczeń wypadkowych, zdrowotnych oraz bancassurance. Wcześniej
był członkiem zarządu w AIG Polska Towarzystwie Ubezpieczeniowym SA. Ukończył warszawską Akademię Medyczną oraz podyplomowe kursy na Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA). Studiował MBA w Międzynarodowej
Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie.

JOHN LAPSLEY

W CU Polska od sierpnia 2004 r. na stanowisku dyrektora naczelnego ds. IT.
Teraz, jako wiceprezes, będzie odpowiadał za obsługę klienta i IT w Polsce
i na Litwie. W latach 1998-2004 był dyrektorem ds. IT w brytyjskiej firmie
ubezpieczeniowej Norwich Union,
a następnie – po fuzji i powstaniu grupy Aviva – w Aviva Life International w Londynie. Uczestniczył w tworzeniu funduszu
emerytalnego Norwich Union w Polsce oraz centrum finansowego tej firmy w Dublinie. Przyczynił się do rozwoju systemów
informatycznych wykorzystywanych przez grupę Aviva w Australii, Hiszpanii, Turcji, Indiach, Irlandii i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W 1970 r. ukończył studia w brytyjskiej akademii lotnictwa (Royal Air Force College) w Cranwell, uzyskując
tytuł inżyniera aeronautyki, nastepnie służył w brytyjskim lotnictwie wojskowym RAF jako oficer ds. technicznych.
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S¸AWOMIR S. SIKORA

Prezes zarządu Banku Handlowego
w Warszawie SA został, jako pierwszy
polski menedżer, powołany w skład
Citigroup Management Committee –
forum, na którym omawiane są najważniejsze dla Citigroup kwestie o charakterze strategicznym. „(…) Wierzę,
że nowi, utalentowani menedżerowie, którzy dołączyli do CMC,
będą wyznaczać kierunki przyszłego rozwoju Citigroup” – powiedział Charles Prince, Prezes Citigroup. Prezesem zarządu
Banku Handlowego Sławomir S. Sikora został w 2003 r. W marcu 2005 r., jako pierwszy Polak objął również funkcję Chief Executive Officer (CEO) i Citgroup Country Officer (CCO), odpowiadając za całość operacji Citigroup w Polsce.

