
 

Anna Krasińska 

Absolwentka Cambridge, doświadczona w prowadzeniu transakcji i kierowaniu projektami, 

posiada mocne umiejętności analityczne i interpersonalne, zdobyte podczas pracy z kadrą 

kierowniczą międzynarodowych firm. Zgromadziła wiele kontaktów wysokiej rangi w świecie 

biznesu. Prowadziła własną firmę przez okres pięciu lat i następnie z sukcesem ja sprzedała. Biegle 

zna angielski i polski. 

Kariera zawodowa:  

2012 - Obecnie. Cook Communications Sp. z o.o., Poland Country Manager  

Rozwój firmy oraz nadzór nad jej działalnością biznesową w Polsce. Firma jest pełnozakresową 

agencją Public Relations z dziedziny komunikacji finansowej, korporacyjnej oraz klienckiej, która 

prowadzi działalność w zakresie programów PR i doradztwa komunikacji strategicznej dla krajowych i 

międzynarodowych klientów na terytorium Europy Centralnej.  

2009 - 2012. WOOD & Co, Associate Director, Investment Banking  

Pełniła główną rola w zarządzaniu transakcjami w wiodącym, niezależnym banku inwestycyjnym w 

Europie Centralnej, który wykonał transakcje na rynku pierwotnym i wtórnym o wartości dwóch 

miliardów euro od września 2010 r. W roku 2011 WOOD & Co został wybrany najbardziej 

innowacyjnym bankiem inwestycyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej przez Financial Times/The 

Banker. Brała udział w wielu transakcjach prywatyzacyjnych oraz pierwotnych i wtórnych ofertach 

publicznych dla polskich i zagranicznych firm i zajmowała się doradztwem strategicznym w zakresie 

transakcji fuzji i przejęć dla firm z sektora korporacyjnego z Polski i Europy Środkowej i Wschodniej, 

jak również dla firm „Private Equity”.  

2006 - 2009. WOOD & Co. Analityk sell-side polskiego rynku akcji  

Prowadziła stałą analizę spółek notowanych na GPW, opartą na modelach finansowych, prognozach 

oraz wycenach. Głównym obszarem jej zainteresowań były akcje firm konsumenckich, budowlanych i 

przemysłowych (m.in. Empik, Budimex, Kęty i Amrest). Jej praca analityczna podparta była z silnymi 

relacjami z wyższym zarządem firm giełdowych oraz rozbudowanymi kontaktami z krajowymi oraz 

międzynarodowymi inwestorami instytucjonalnymi.  

2002 - 2006. CEO i właścicielka Pro Relocation Sp. z o.o.  

Firma pomagająca cudzoziemcom we wszystkich zagadnieniach związanych z ich przeprowadzką do 

Polski, w tym w znalezieniu domu, szkoły, a także sprawami administracyjnymi.  

Wrzesień 1992 - Grudzień 1999. Dyplomata, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii  

1996 - 1999. Drugi Sekretarz od Spraw Politycznych, Ambasada Brytyjska w Warszawie.  

 

 



Other:  

Członek komitetu zarządzającego Oxbridge Society of Poland, skupiającego absolwentów obydwu 

uczelni, którzy mieszkają w Polsce i spotykają się regularnie w celu wysłuchania zaproszonych gości,  

a także biorą udział w innych wydarzeniach.  

Wykształcenie: 1989 - 1992 - Ekonomia, dyplom z wyróżnieniem Cambridge University  

Języki:  

Angielski: biegły  

Polski: biegły  

Zainteresowania:  

Muzyka, ekonomia, podróże, ewolucja  

Dane osobowe:  

Data urodzenia: 24/03/70  

Obywatelstwo: Brytyjka, miejsce stałego zamieszkania Polska  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 

Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) 


