JANUSZ KRASNOPOLSKI
W karierze zawodowej priorytetem jest dla niego
odnajdywanie
najbardziej
efektywnych,
kreatywnych rozwiązań, takich, które stwarzają
nową niszę lub rewolucjonizują istniejący rynek.
Dzięki wysokim umiejętnościom analitycznym,
wieloletniemu
doświadczeniu
w
dziedzinie
finansów i zarządzania organizacją, jest
specjalistą w zakresie tworzenia strategii oraz
prowadzenia operacji kapitałowych.
Od czerwca 2007 pełni funkcję prezesa zarządu
spółki RE-Invest – funduszu typu private equity,
który specjalizuje się w inwestycjach w podmioty
przeżywające trudności, zagrożone upadłością,
wymagające restrukturyzacji kapitałowych lub
organizacyjnych.
W latach 2006-2007 Janusz Krasnopolski pełnił funkcję prezesa zarządu Zakładu
Obsługi Energetyki – firmy świadczącej usługi dla dostawców energii elektrycznej.
Restrukturyzacja, zmiana modelu biznesowego oraz jego dostosowanie do realiów
rynkowych znacząco podwyższyły wartość i efektywność spółki.
Janusz Krasnopolski to również ważna postać w historii polskiego rynku IT. Był
współtwórcą i współzałożycielem jednego z największych dystrybutorów i
producentów komputerów w Polsce – firmy JTT Computer (producenta ADAX’ów),
która w szczytowym momencie osiągnęła 22% udział w rynku.
Kolejnym sukcesem okazało się założenie firmy Getin Sp. z o.o. W ciągu dwóch lat
spółka osiągnęła przychody w wysokości 1,5 miliona dolarów oraz wartość 1,6
miliona dolarów.
W latach 2000-2001 pełnił funkcję wiceprezesa do spraw finansów Getin Service
Provider. Znaczącym sukcesem było upublicznienie spółki. Pod kierownictwem
Janusza Krasnopolskiego w ciągu 10 miesięcy od rozpoczęcia działalności firma
została wprowadzona na giełdę przy wycenie 15 milionów dolarów.
Był także prezesem M2MOB Sp. z o.o. – dostawcy oprogramowania i usług dodanych
dla telefonii komórkowych. Jako czołowa postać spółki opracowywał plany
strategiczne i koncepcje biznesowe dla rynku rozrywki mobilnej.
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Jego mocną stroną jest także gruntowne przygotowanie merytoryczne i
wykształcenie. Ukończył Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Posiada
również tytuł Master of Business Administration Szkoły Główna Handlowej i
Université du Quebec à Montréal.
W wolnych chwilach odrywa się od codziennych obowiązków, spędza czas
z rodziną i poświęca się pasjom. Jeździ na snowboardzie (należy do Polskiego
Związku Snowboardu), lubi grać na perkusji, trenuje ping-ponga.
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