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Karierę zawodową, na rynku kapitałowym, rozpoczął w 1994 roku, w Biurze 
Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez 
następne trzy lata pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji 
Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego SA., będąc odpowiedzialnym przede 
wszystkim za gwarantowanie emisji akcji oraz zarządzanie portfelem handlowym 
banku. 
W latach 1997 - 2002 był Dyrektorem w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt 
Banku. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa 
KBC) zlecił mu misję założenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W 
utworzonym TFI powierzono mu następnie funkcję Członka Zarządu. 
Od marca 2002 roku do października 2005, zatrudniony był jako Dyrektor Pionu 
Transakcji i Zarządzania Inwestycjami TP Invest Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za 
całość działalności operacyjnej spółki i z sukcesem przeprowadził szereg transakcji w 
tym o istotnej wartości, jak również nadzorował wdrażane w spółkach zależnych 
programy restrukturyzacji kosztowej. Po zakończeniu współpracy z grupą kapitałową 
Telekomunikacji Polskiej SA objął funkcję Prezesa Zarządu M&M Doradztwo 
Gospodarcze Sp. z o.o.  

Przez szereg lat pełnił funkcje członka rad nadzorczych - w tym również funkcję 
przewodniczącego - m.in. w takich podmiotach, jak: Telefon 2000 Sp. z o.o., TP 
TELTECH Sp. z o.o., Enerkom Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję członka rady 
nadzorczej w notowanych na giełdzie: PROCAD SA oraz SWISSMED SA. 

Równocześnie, od czterech lat łączy praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu 
wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. 

Działalność wykonywana przez Pana Mariusza Jagodzińskiego poza 
przedsiębiorstwem  Emitenta nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w 
przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna. Pan Mariusz Jagodziński nie uczestniczy w 
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 
członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 
prawnej jako członek jej organu.  

Pan Mariusz Jagodziński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.   

 



 


