Piotr Nowjalis
Życiorys zawodowy
Lat 47, absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA-2014) oraz Uniwersytetu
Gdańskiego – Wydziału Ekonomicznego (1997) i Wydziału Prawa i Administracji (1998).
Ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami
w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był
z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, kształtowaniem struktury kapitału,
pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem
emisji prywatnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, nadzorem
korporacyjnym, relacjami inwestorskimi, budżetowaniem, controlingiem oraz rachunkowością
i sprawozdawczością finansową.
2020 – nadal merXu.com, członek zarządu (CFO)
merXu to platforma transakcyjna dla przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej działających
w segmencie B2B - tak dla małych i średnich firm, jak i dla dużych korporacji. Platforma tworzy
bezpieczne środowisko biznesowe, łączące kupujących ze sprzedającymi i umożliwia im
bezpośrednie zawarcie transakcji lub przeprowadzenie online procesów znanych z tradycyjnych
kanałów – negocjacji, zapytania ofertowego, zapytania o cenę etc. Platforma merXu to kategorie
niekonsumenckie, techniczne i przemysłowe : materiały budowlane, elektrotechnika, chemia, HVAC,
BHP, narzędzia, automatyka. Merxu.com działa w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Litwie i w Estonii.

2008 - 2017 CCC S.A., Dyrektor Finansowy (CFO) i wiceprezes zarządu;
2002- 2008 AB S.A., Dyrektor Finansowy(CFO) i członek zarządu;
2002 – 2003 M&S Pomorska Fabryka Okien, dyrektor ds. ekonomicznych;
1999 – 2002 KGHM S.A., dyrektor finansowy – dyrektor wykonawczy;
1998 – 1999 LOTOS S.A.;
1997 Polskie Linie Oceaniczne
Członek rad nadzorczych spółek publicznych: TIM S.A (2010 – 2016), Rotopino.pl S.A (2011 – 2013),
Vantage Development S.A. (2011 – 2015), LIBET S.A. (2017), CCC S.A. (2017-2019), Synektik S.A.
(2017 – 2020), VRG S.A. (2020), Novaturas AB (2018-2020), Orbis S.A. (2019-2020).
Pomysłodawca, członek założyciel i prezes zarządu pierwszej kadencji (2019-2020) Stowarzyszenia
Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.
Obecnie członek rad nadzorczych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie:
- Dino Polska S.A. – niezależny członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Comp S.A. - niezależny członek Rady Nadzorczej

