
Wei Ming TAN 

MBA (London Business School), CA (Australia), F Fin, B Comm 

 

STRESZCZENIE 

• Nagradzany globalnie / lokalnie i wielodyscyplinarny kierownik najwyższego szczebla (poziom C)  

z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie fuzji i przejęć oraz strategii korporacyjnej, rozwoju 

biznesu / partnerstwa, bankowości inwestycyjnej / kapitału podwyższonego ryzyka / funduszy typu 

private equity, relacji inwestorskich, zamówień, audytu, płynności i podatków. 

• Doświadczony na wszystkich poziomach współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi 

interesariuszami (Zleceniodawcy, Zarząd, Dyrektorzy Generalni / Dyrektorzy Korporacyjni, 

Partnerzy Strategiczni, Inwestorzy Instytucjonalni i Analitycy Kapitałowi, Organy Regulacyjne). 

• Udowodnione wysokie osiągnięcia zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, jak i prywatnych 

(spektrum przedsiębiorstw od start-upów do dojrzałych firm). 

• Zróżnicowane umiejętności zdobyte w branży mediów i rozrywkowej / usługach bankowych  

i finansowych / branży farmaceutycznej / księgowej 

❖ Rynki kapitałowe, pozyskiwanie długów/kapitału, fuzje i przejęcia, wspólne 

przedsięwzięcia i zbycia; 

❖ Kierowanie inicjatywami rozwoju biznesu połączonymi z generowaniem oszczędności 

i poprawą wydajności / produktywności w celu budowania wartości; 

❖ Obserwowanie, przygotowywanie strategii i przekładanie wizji całościowej w celu 

praktycznego wdrożenia; 

❖ Kierowanie dużymi zespołami międzywydziałowymi / funkcjonalnymi w celu osiągnięcia 

strategicznych, transformacyjnych celów; 

❖ Rozwijanie talentów liderów wyższego szczebla i tworzenie wysokowydajnych zespołów. 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

2019-Obecnie YIFAN INTERNATIONAL (SINGAPUR) 

Dyrektor Finansowy 

Odpowiedzialny za wszelkie zagadnienia związane z finansami oraz funkcje zarządzania ryzykiem i 

kapitałem obejmujące cały Międzynarodowy Oddział firmy Yifan Pharmaceutical Co. Ltd. 

Nadzorowanie wszystkich sprawy finansowych i księgowych, w tym finanse korporacyjne, zarządzanie 

portfelem, płynność i podatki, a także zamówienia publiczne, kwestie prawne i kapitał ludzki. 

 

2012-2018 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD (MALEZJA) 

Dyrektor Inwestycyjny 

Odpowiedzialny za zarządzanie finansami firmy Astro, zarządzanie kapitałem i inwestycjami oraz 

dokonanie pierwszych ofert publicznych na giełdzie Bursa Malaysia. Nadzorował całą strategię grupy, 

finanse korporacyjne, działania związane z kapitałem podwyższonego ryzyka i rozwojem biznesu, 

zarządzanie portfelem, a także strategiczne partnerstwa i zamówienia. Wcześniej odpowiadał również 

za relacje inwestorskie, doradztwo biznesowe, działy podatkowe i płynności 

 

2007-2012 CREDIT SUISSE (LONDYN) 

Dyrektor; Grupa przemysłowa ds. telekomunikacji, mediów i gier 

Zaufany doradca strategiczny i finansowy Zarządów / Dyrektorów Generalnych / Dyrektorów 

Finansowych / Szefów ds. Fuzji i Przejęć Partnerów oraz w przedsiębiorstwach / Dyrektorów 



Generalnych w globalnych firmach private equity. Klienci obejmowali takie firmy jak : Liberty Global, 

Ziggo, Digicel, American Tower, Helios, BC Partners, Mid Europa Partners i Warburg Pincus  

Wiceprezes; Grupa Sponsorów Finansowych 

Realizacja wykupów lewarowanych, refinansowania i strategii wyjściowych dla klientów private equity 

(m.in. interakcja z klientami i kierownictwem, analiza kredytowa i kompleksowa analiza ekonomiczno-

finansowa, modelowanie finansowe, strukturyzacja zadłużenia, negocjowanie warunków transakcji  

i dokumentacji, realizacja transakcji i syndykacja) 

 

2004-2007 BARCLAYS CAPITAL (LONDYN) 

Starszy Partner; Strukturyzacja finansowa 

 

1998-2002 MACQUARIE BANK LIMITED (AUSTRALIA) 

Partner Inwestycyjny; Macquarie Direct Investment (Dział Private Equity) 

Dyrektor Finansowy; Macquarie Direct Investment (Dział Inwestycji Kapitałowych) 

Kierownik Projektu; Dział Płynności i Towarów 

 

1997-1998 FH FAULDING & CO LTD (AUSTRALIA) 

Kierownik ds. Płynności Finansowej i Projektów Korporacyjnych 

 

1992-1997 DELOITTE & TOUCHE (AUSTRALIA) 

Starszy Analityk; Dział Audytu 

 

WYKSZTAŁCENIE 

LONDON BUSINESS SCHOOL (2002-2004) 

Master of Business Administration (Specjalizacja: finanse) 

❖ Dyrektor Założyciel, Coller Institute for Private Equity; Przewodniczący 750-osobowego 

Klubu Private Equity i Współprzewodniczący inauguracyjnej Konferencji LBS Private Equity 

2003 (zysk około 50.000 funtów); 

❖ Współtwórca specjalnie zamówionego raportu na temat rynku wtórnego private equity 

zatytułowanego „Routes to Liquidity”. Raport opublikowany przez magazyn Private Equity 

International w kwietniu 2004 r. 

 

INSTYTUT USŁUG FINANSOWYCH AUSTRALAZJI 

Dyplom ukończenia studiów w zakresie finansów i inwestycji stosowanych 

 

INSTYTUT CHARTEROWANYCH KONTROLI AUSTRALIA  

Wyznaczenie biegłego rewidenta 

❖ Moduł Merit Prize for Taxation (najlepsze 5% kandydatów na całym świecie) 

 

UNIWERSYTET W ADELAIDE W AUSTRALII (1992-1995) 

Bachelor of Commerce (Finanse i Rachunkowość) 

❖ Sponsorowanie zawodowe przez Deloitte & Touche (1 z 2 zakwalifikowanych 

kandydatów z ponad 200) 

 


