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- posiada ponad 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu firm technologicznych.
Obecnie jest przewodnicząca Kapituły Północnej Kalifornii HBS Alumni Angels, która stanowi forum dla
absolwentów Harvardu, w celu łączenia, poznawania, i inwestowania w firmy na wczesnym etapie rozwoju.
Większośd swojej kariery zawodowej Jean Kovacs poświęciła na kierowaniu firmami i na rozwoju biznesu.
Ostatnio, zajmowała stanowisko Prezesa oraz założyciela Comergent Technologies, szybko rozwijającego się
lidera w sektorze e-business.
Comergent stał się światowej klasy organizacją dostarczającą biznesowe rozwiązania dla globalnych
przedsiębiorstw. Pod koniec 2006 r. Comergent został zakupiony przez Sterling Commerce (oddział AT & T).
Wcześniej, Pani Kovacs pracowała dla QualixGroup - producenta oprogramowania niezawodności w
rozproszonych środowiskach obliczeo. Jako współzałożyciel i Wice Prezes Pani Kovacs odpowiedzialna była
za zarządzanie i kierowanie działami inżynierii, marketingu, usług, oraz sprzedaży telefonicznej, była
również mocno zaangażowana w IPO przeprowadzone w 1997 r. Była również Dyrektorem Marketingu w
firmie Frame Technology, spółka ta zadebiutowała na giełdzie w 1992 r. Zajmowała również stanowiska w
dziale sprzedaży, marketingu i wsparcia w Sun Microsystems (IPO w 1986 r.), oraz dla
CompugraphicCorporation.
W 2008 roku Jean Kovacs została wpisana na listę najbardziej wpływowych kobiet biznesu w Business
Journal Krzemowa Dolina / San Francisco. Jej sylwetka została opisana w wielu wpływowych publikacjach,
takich jak Fortune Magazine, The Financial Times, Computerworld, Internet World i InfoWorld.
Pani Kovacs posiada tytuł MBA otrzymany na Uniwersytecie Harvarda i tytuł licencjata w zakresie finansów
na Northeastern University. Obecnie zasiada w zarządzie kilku spółek technologicznych i jest doradcą
dwóch grup inwestycyjnych. Jest również przewodniczącą organizacji non-profit BUILD, która współpracuje
z uczniami szkół średnich w niedofinansowanych rejonach USA.

Bogusława Cimoszko-Skowroński – ekspert transakcji kapitałowych, bankier, przedsiębiorca,
inwestor. Prezes Capital Solutions proAlfa – spółki zajmującej się organizacją kapitału, wprowadzaniem
spółek na NewConnect w roli autoryzowanego doradcy, organizacja kapitału od prywatnych inwestorów.
Doświadczenie biznesowe budowała poprzez rozwój własnej firmy telekomunikacyjnej, Boston
Telecommunications Company, która po 6-ciu latach działalności została sprzedana do ogólnoamerykaoskiego operatora telekomunikacyjnego. Od 1991 roku zaangażowana w transakcje kapitałowe w
Polsce, i w Europie Centralnej, szczególnie z kapitałem zagranicznym. Jedna z pierwszych osób
zatrudnionych w Londynie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (1991-1994), wspierała budowę
działu corporate finance w Europie Centralnej w UBS AG w Zurychu (1994-1996), partner w butiku
finansowym Fincoord w Zurychu (1996-2003). W 2003 roku założyła CMS Corporate Management Services
w Zurychu, spółkę koncentrującą się na transakcjach kapitałowych, która w 2007 roku poszerzyła swoją
działalnośd operacyjną na Polskę i Czechy (Capital Solutions proAlfa). Od stycznia 2012 roku, jest
dyrektorem zarządzającym funduszem venture capital Nomad Fund.

dr Rafał Stroiński, LL. M. -jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz
adwokatem amerykaoskim (attorney and counselor at law) w stanie Nowy Jork, USA.
Jego praktyka obejmuje bieżące doradztwo i pomoc prawną w zakresie prawa rynku kapitałowego, fuzji i
przejęd, ładu korporacyjnego, transakcji private equity, venture capital, seed funds oraz transakcji
prowadzonych przez Aniołów Biznesu. Rafał jest prawnikiem wielokrotnie rekomendowanym przez
międzynarodowe wydawnictwa prawnicze „Chambers Global – the World’s Leading Lawyers for Business” i
„The Legal 500 EMEA” w dziedzinie prawa spółek, private equity oraz fuzji i przejęd w Polsce.
Posiada dyplom LL.M. Uniwersytetu Harvarda (gdzie ukooczył, między innymi, kurs Harvard Project on
Negotiations Profesora Rogera Fishera, autora podręcznika negocjacji “Dochodząc do Tak”), stopieo
doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł
magistra iberystyki uzyskany na Wydziale Neofilologii tej samej uczelni. Przebywał w Stanach
Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanforda, na zaproszenie Fundacji Fulbrighta i Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej. Rafał Stroioski jest wykładowcą w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorem wielu publikacji polskich i zagranicznych z zakresu prawa
gospodarczego w języku polskim i angielskim.
W latach 1997-2011 Rafał Stroioski był związany z kancelarią CMS Cameron McKenna, gdzie przez cztery
lata był Partnerem i twórcą zespołu rynków kapitałowych oraz jednym z trzech partnerów
odpowiedzialnych za transakcje sektora private equity.
Rafał Stroioski jest dyrektorem w US - Polish Trade Council (www.usptc.org), spółce kalifornijskiej,
utworzonej w 2002 r.. w Dolinie Krzemowej, aby promowad współpracę naukową i biznesową między
Polską i Stanami Zjednoczonymi w zakresie technologii high-tech.
Rafał Stroioski włada biegle językiem angielskim i portugalskim, zna także język hiszpaoski.

Jaromir Działo

- związany jest z branżą internetową od 1994 roku. Jest założycielem 3 udanych
startupów, twórcą sieci dystrybucji treści dla 95% kin w Szwajcarii oraz Hollywood, systemów IT
dla banków szwajcarskich. Od ponad 15 lat współpracuje z firmami z USA, UE. Założył oraz wyszedł z
sukcesem z firmy w Dolinie Krzemowej: Topicmarks.com. Zagorzały bojownik o czytelną komunikację i
minimalizm, z pasją rozwiązujący problemy ergonomii oraz użyteczności. Współautor patentu z dziedziny
Semantic Web, ma na koncie kilka projektów opensource oraz współorganizacji akcji społecznej, która
zmieniła ustawę w Polsce.

Inqbator Seed

- InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii, technologii
informatycznych oraz komunikacyjnych. Wsparcie kapitałowe dla wybranych Pomysłodawców może
wynieśd maksymalnie 600 000 zł. Dokapitalizowane przedsiębiorstwa będą pod stałą opieką InQbatora
Poznaoskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji UAM. Monitoring nowo utworzonego
przedsięwzięcia będzie dotyczyd zarówno realizacji biznesplanu i sytuacji finansowej, jak i będzie
obejmował bieżące wsparcie w prowadzeniu biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie
3.1.

MicroBioLab

- Fundusz zalążkowy wspierający rozwój innowacyjnych przedsięwzięd gospodarczych.
Oferuje wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne pomysłodawcom pragnącym realizowad
przedsięwzięcia gospodarcze oparte na innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu biotechnologii,
bioinformatyki i sieci neuronowych, a także IT, ICT, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1.

SpeedUp Venture Capital Group

- wiodąca polska grupa funduszy wczesnej fazy
inwestujących na wszystkich etapach rozwoju nowych przedsiębiorstw. W skład grupy wchodzą cztery
fundusze SpeedUp IQbator, SpeedUp Investments, LMS Invest oraz nowo powstały SpeedUp Innovation.
LMS Invest - fundusz specjalizujący się w inwestycjach na wczesnym etapie działania przedsiębiorstw.
Obszar zainteresowania LMS Invest stanowią firmy z szeroko rozumianego sektora nowych technologii ze
szczególnym uwzględnieniem firm operujących w obszarze innowacji w obszarach marketingu i
marketingowego wsparcia sprzedaży. www.lmsinvest.pl LMS Invest jest częścią SpeedUp Venture Capital
Group.
Tomasz Czaplioski - Prezes LMS Invest, funduszu specjalizującego się w inwestycjach na wczesnym etapie
działania przedsiębiorstw. Studiował inwestycje kapitałowe i strategie finansowe na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.

Menedżer i koordynator w paru firmach internetowych. Kilka lat temu, był konsultantem w strategicznej
firmie konsultingowej, gdzie wykonał wiele projektów doradczych dla firm małych i dużych. Specjalizuje się
w modelowaniu działalności, prognoz finansowych i wyceny przedsiębiorstw.

