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Rok 2021 - Centrum Rehabilitacyjne - sprzedaż.
Rok 2020 - Doradztwo przy połączeniu Little home z Renters.
Rok 2020 - Restauracja Kawa i Zabawa - doradztwo przy sprzedaży.
Rok 2019 - Pozyskanie partnera finansowego dla spółki RAIKO POLSKA – wartość inwestycji 4,5 mln PLN.
Rok 2019 - Opracowanie biznes planu dla projektu z obszaru BEFIT i pozyskanie partnera finansowego.
Rok 2018 – Pozyskanie partnera finansowego do projektu z obszaru blockchain i kryptowalut, przygotowanie procesu due dilligance wartość
projektu 16 mln PLN.
Rok 2018 - Firma księgowa Profit Plus Sp. z o.o. - sprzedaż własna.
Rok 2018 - Grupa zakupowa - sprzedaż własna.
Rok 2018 - Kancelaria prawna - sprzedaż własna.
Rok 2018 - Hotel robotniczy "Polanki 34" - sprzedaż własna.
Rok 2017 - Doradztwo podatkowe - sprzedaż własna.
Rok 2017 - Opracowanie strategii rozwoju oraz pozyskanie prywatnego partnera finansowego dla GREENANGEL – wartość projektu 15 mln PLN.
Rok 2017 - Wycena i opracowanie strategii konsolidacji producentów gier komputerowych dla inwestora prywatnego – wartość projektu 16 mln PLN.
Rok 2016 - Wycena spółki oraz opracowanie strategii sprzedaży udziałów dla DROGOMET.
Rok 2016 - Opracowanie strategii powstania i rozwoju ośrodka rehabilitacyjno-treningowego konia sportowego dla inwestora prywatnego –
wartość projektu 42 mln PLN.
Rok 2015 - Pozyskanie kapitału z emisji obligacji dla takich spółek, jak NORDMEDIC, RRS SKA i Grupa Jaguar SA.
Rok 2014 - Doradztwo i strukturyzacja transakcji przejęcia wraz z procesem due dilligance przedsiębiorstwa przez RRS SKA – wartość transakcji 15
mln PLN oraz pozyskanie dla spółki kapitału dłużnego w postaci emisji obligacji.
Rok 2013 - Doradztwo w zakresie pozyskania inwestora oraz przy emisji obligacji dla MedicaPolska – wartość transakcji 10 mln PLN.
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Rok 2012 - Doradztwo przy transakcji M&A dla spółki Credomed sp. z o.o.
Rok 2012 - Doradztwo dla grupy menedżerów przy przejęciu przedsiębiorstwa REVITA SANATORIUM (MBO) wraz z procesem due dilligance – wartość
transakcji 5 mln PLN.
Rok 2012 - Doradztwo dla udziałowców przy sprzedaży przedsiębiorstwa DABLEX .
Rok 2012 - Lider projektu i główny doradca dla grupy menedżerskiej przy przejęciu przedsiębiorstwa MegaMed (MBO) wraz z poprowadzeniem procesu
due dilligance i pozyskaniem partnera finansowego – wartość transakcji 19,5 mln PLN.
Rok 2012 - Doradztwo dla grupy menedżerów przy przejęciu przedsiębiorstwa ELBEST (MBO) wraz z poprowadzeniem procesu due dilligance – wartość
transakcji 12 mln PLN.
Rok 2011 - Doradztwo przy sprzedaży ROBOD S.A.
Rok 2011 - Firma odszkodowawcza "Tarcza" - sprzedaż.
Lata 2010 – 2012 Typowanie celów inwestycyjnych, doradztwo inwestycyjne oraz negocjacje w zakresie wejść kapitałowych do spółek dla prywatnego
funduszu inwestycyjnego – wielkość kapitałów i inwestycji objęta tajemnicą.
Lata 2009 - 2011 Doradztwo inwestycyjne dla Funduszu Kapitałowego ARP S.A. w wyniku czego fundusz zrealizował dwie transakcje wejścia
kapitałowego do spółek - wartość inwestycji ponad 2 mln zł.
Rok 2009 - Doradztwo i wsparcie negocjacyjne przy restrukturyzacji zadłużenia z tytułu opcji walutowych klienta z branży stoczniowej – wartość
zadłużenia 39 mln zł.
Rok 2008 - Doradztwo, negocjacje oraz pozyskanie finansowania dla wykupu menedżerskiego (MBO) w NZOZ Delfin, transakcja zrealizowana.
Rok 2008 - Doradztwo dla amerykańskich udziałowców spółki telekomunikacyjnej przy sprzedaży 80% udziałów do funduszu PE – wartość transakcji ok.
60 mln zł.
Rok 2008 - Doradztwo dla Rady Nadzorczej przy sprzedaży udziałów w Port Północny sp. z o.o. – wartość transakcji 60 mln zł.
Rok 2007 - Strukturyzacja transakcja IBO wykupu udziałów spółki deweloperskiej z Wrocławia wraz z pozyskaniem partnera finansowego - obroty spółki
ponad 80 mln zł.
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