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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

ОПИС КАР’ЄРИ
02/2015 – ...

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Заступник міністра

11/2010 – 02/2015

ICON PRIVATE EQUITY, Київ, Україна

(ICON Private Equity – один із найбільших фондів прямих інвестицій на ринках
України, Росії та країн СНД з капіталом під управління понад 1 млрд. доларів)
Керуючий партнер
Обов’язки:

11/2006 – 11/2010

•

Управління київським офісом ICON PE (команда з 15+ співробітників) та
щоденними операціями фонду;

•

Керування інвестиційним портфелем в Україні, Росії та Європі (стратегічне
планування,
реструктуризація
бізнесів,
підбір
топ-менеджменту,
організація банківського фінансування, вирішення GR питань, погодження
бюджетів, контроль на рівні наглядових рад та рад директорів тощо);

•

Організація операційної підтримки портфельних компаній (управлінський
консалтинг, кризовий менеджмент, проведення аудитів, контроль витрат
та платежів, контроль та погодження матеріальних угод, коучінг топменеджменту тощо);

•

Відповідальність за побудову та підтримку планів інвестицій (deal pipeline)
з понад 50 потенційних угод;

•

Підтримка стосунків із інвесторами та партнерами по проектах, організація
взаємодії із міноритарними акціонерами.

DRAGON CAPITAL, Київ, Україна

(Dragon Capital – найбільша інвестиційна компанія України, що надає повний
спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і
приватних клієнтів.)
(08/2008 – 11/2010)

Директор, Інвестиційно-банківський департамент
Обов’язки:
•

Відповідальність за залучення нового бізнесу (ECM, DCM та M&A продукти)
– більше 30 поданих пропозицій, що призвели до 14 підписаних мандатів;

•

Закриті транзакції:
−

Радник продавця - продаж Промінвестбанку ВнєшЕкономБанку;

−

Реструктуризація міжнародного кредитного портфелю Родовід Банку;

−

Радник покупця – придбання MTV-Ukraine групою U.A. Inter Media
Group;

−

Залучення боргового фінансування для Вугілля України, державного
оператора вугільного ринку;

−

Випуск місцевих облігацій для Платинум Банку;

•

Відповідальність за транзакції у фінансовому та TMT секторах, підтримка
стосунків із існуючими та потенційними клієнтами;

•

Керування командами із реалізації мандатів, координація робіт
підрядниками та партнерами (аудитори, юридичні та PR радники).
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(11/2006 – 08/2008)

Старший радник / Віце-президент, Інвестиційно-банківський
департамент
Обов’язки:
•

03/2004 – 11/2006

Керування реалізацією проектів для різних типів ECM та M&A транзакцій
(загальна вартість закритих угод понад USD 250 млн.):
−

IPO Мотор Січ, найбільшого виробника авіаційних двигунів;

−

IPO Оранта, найбільшої української страхової компанії;

−

Приватне розміщення акцій Міжнародного Іпотечного Банку;

•

Підтримка щоденної комунікації із існуючими та потенційними клієнтами;

•

Керування командою з підготовки інвестиційних меморандумів та інших
маркетингових матеріалів;

•

Розробка фінансових моделей, проведення оцінок вартості компаній;

•

Нагляд за проведенням due diligence та формуванням data room.

GOLDEN GATE BUSINESS, Київ, Україна

(Golden Gate Business – інвестиційна компанія, що спеціалізується на управлінні
згодами в секторі M&A. Компанія успішно завершила більше 20 угод за останні 7
років.)
M&A аналітик
Обов’язки:
•

Участь у проведенні 3-х угод у секторі дротового зв’язку (продаж компаній
Оптіма-Телеком, Фарлеп-Телеком та ЦСС) від підписання мандату до
закриття транзакції;

•

Проведення оцінок (DCF та методи аналогів) та підготовка інвестиційних
меморандумів для 6 компаній в банківському, телекомунікаційному,
харчовому секторах та секторі будівельних матеріалів;

•

Підготовка досліджень ринків – телекомунікації, банківський сектор, чорна
металургія, кондитерська продукція, молокопереробна, виробництво
алкоголю, виробництво майонезів та кетчупів;

•

Проведення фінансових перевірок для клієнтів, підготовка та нагляд за
проведенням due diligence та формуванням data room.

ОСВІТА
1999 – 2005

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Економічна теорія / Магістр (з відзнакою)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Російська – рідна
Українська – рідна
Англійська – вільно
Дата народження: 1984
Сімейний стан: неодружений
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