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Fryderyk G. Rdułtowski posiada ponad 22-letnie doświadczenie w środowisku finansowym, korporacyjnym i 
przedsiębiorczym. W wyjątkowy sposób łączy: światowej klasy doświadczenie finansowe i wiedzę zdobytą 
w firmach, takich jak Goldman Sachs i GE Capital, z inwestycjami Private Equity w Polsce o całkowitej 
wartości transakcyjnej przekraczającej 300 mln EUR, wraz z doświadczeniem operacyjnym, menedżerskim i 
strategicznym na poziomie zarządów w czterech różnych spółkach, w tym dwóch start-upach, z przychodami 
rzędu od 5 mln euro do 400 mln euro. Fryderyk wnosi również kilkuletnie doświadczenie w radzie nadzorczej 
polskiej rodzinnej firmy produkcyjnej. 
 

BACKGROUND 

Fryderyk G. Rdułtowski jest 
wszechstronnym 

menedżerem, doskonale 
przygotowanym do 
radzenia sobie z 

różnorodnymi 
okolicznościami 

biznesowymi. Jego 22-letnia kariera finansisty, 
menedżera inwestycji private equity oraz dyrektora 
operacyjnego i strategicznego na poziomie zarządu (w 
tym m.in. jako udziałowiec i dyrektor finansowy w 
dwóch start-upach, przechodzących globalną ekspansję 
w Europie, USA i Azji oraz jako zarządzający ponad 80 
osóbową grupą na różnych kontynentach), wyposażyła 
go w obszerny, międzynarodowy, międzykulturowy i 
dobrze dopasowany zestaw ‘narzędzi’ do zarządzania. 

Przez ponad dwa lata, równolegle z pracą jako Dyrektor 
Finansowy Grupy w luksemburskim konglomeracie, był 
aktywnie związany z jednym z największych w Polsce 
prywatnych producentów systemów aluminiowych i 
wyrobów w procesie tłoczenia. Jako członek rady 
nadzorczej koncentrował się na tworzeniu i wdrażaniu 
strategii oraz strategicznych inicjatywach finansowych 
zarządu. Ponadto Fryderyk przeprowadził półroczny 
‘coaching’ prezesa firmy, aby pomóc temuż prezesowi 
usprawnić jego drogę od menedżera do lidera. Fryderyk 
był inicjatorem metod produkcji szczupłej i inicjatyw 
optymalizacji kosztów korporacyjnych, takich jak 
zarządzanie zapasami, postrzeganie procesów w 
strumieniu wartości i odpowiednie raportowanie 
finansowe. Fryderyk jest zdecydowanym zwolennikiem 

szczupłych praktyk i szczupłego zarządzania biznesem, w 
połączeniu z rygorystycznym wdrażaniem strategii, jako 
fundamentów długoterminowego tworzenia wartości. 

Fryderyk opiera się na swoim bogatym doświadczeniu w 
kupowaniu, finansowaniu, prowadzeniu, rozwijaniu i 
przyspieszaniu rozwoju przedsiębiorstw. Łączy 
międzysektorowe doświadczenia ze sprawdzonymi 
umiejętnościami przywódczymi i wiedzą na temat 
wprowadzania zmian, co pozwala na wyzwolenie z 
wewnątrz firmy kultury wysokiej wydajności i w 
konsekwencji bardzo wymiernych wyników 
finansowych. 
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