Wywiad z Tadem Witkowiczem
Co skłoniło Pana do inwestycji w FRM Sp. z o.o.
Pomysl i ludzie ktorzy za tym pomyslem stoja. Uwazam ze pomysl na prezentowanie Polskim
menadzerom ludzi ktorzy ksztaltuja myslenie menadzerow swiata jest wspanialy. Dzialajac w
Polsce jako inwestor od 1990 roku widze olbrzymi postep jaki Polscy menadzerowie zrobili w
tym czasie. Jest to jednak tylko poczatek. Uwazam ze typowy Polski menadzer, dzisiaj jest
podobny do kolarza w Tour de France ktoremu zepsol sie rower i ktory zostal duzo w tyle.
Wprawdzie po zmianie roweru i po wielkim wysilku dogonil ogon peletonu ale aby przebic sie
do czolowki musi teraz powalczyc z reszta kolarzy, a to jest jeszcze trudniejsze niz pogon za
peletonem. FRM umozliwia wlasnie Polskim menadzerom zapoznanie sie metodami walki z
peletonem menadzerow swiata.
Bylem rowniez pod wrazeniem zalozycieli FRM bo to mlodzi, zdolni i pracowici ludzie ktorzy
juz zorganizowali dwie podobne konferencje dysponujac bardzo malymi srodkami
finansowymi. Uwazam ze moja inwestycje pomoze im rozwinac biznes szybciej i na wieksza
skale.
Jakie jest Pana zdanie na temat konferencji biznesowych typu „Get Inspired”, Czy
widzi Pan ich efektywność w codziennym działaniu managera?
Glownym „codziennynm” zadaniem menadzera jest rozwiazywanie problemow i
podejmowanie zwiazanych z tym decyzji. Poniewaz problemy i ich kompleksowosc ciagle
ewoluja, dobry menadzer ciagle szuka nowych i lepszych pomyslow na ich rozwiazywanie.
Konferencje takie jak „Get Inspired” sa swietna okazja zapoznania sie z wiedza jaka
swiatowej slawy experci prezentuja na temat rozwiazywania roznych problemow
menadzerskich. Mam nadzieje ze Polskie firmy nie tylko beda wysylac swoich menadzerow na
konferencje jako sluchaczy ale tez wykorzystaja pobyt expertow w Polsce aby dac mozliwosc
swoim menadzerom blizsze zapoznanie sie z ich wiedza poprzez interaktywne sesje
zorganizowane w ich firmach.
Czy mam Pan Swojego guru zarządzania, jeśli tak kim On jest i dlaczego?
Nie mam guru ale mam kilku tzw „role models” ktorzy pomogli mi ksztaltowac moja wiedze
menadzerska. Jednym z takich ludzi jest Mike Reutgers byly CEO EMC Corporation ktory byl
w Radzie Nadzorczej w jednej z moich firm. W czasie jego kadencji, dochody EMC urosly od
$100M do $6B. Kilka polgodzinnych sesji z Mikem nauczylo mnie wiecej niz czytanie
dziesiatek ksiazek na tematy menadzerskie. Jak wiadomo, EMC konkuruje z IBM'em wiec nie
byle z kim. Pamietam jak podczas jednego ze spotkan zapytalem czy on nie boi sie
konkurowac z IBM'em ktory jest ponad 20 razy wieksza firma od EMC. Odpowiedz jego dala
mi nowa perspektywe na konkurencje. Powiedzial: „Tad w biznesie jak nie ma konkurencji to
nie ma rynku a wiec zawsze trzeba z kims konkurowac. IBM dla nas jest idelanym
konkurentem. Po prostu nasi sprzedawcy musza tylko odwiedzac tych klientow ktorych
wlasnie odwiedzili sprzedawcy IBM'a i przedstawic im lepszy produkt po nizszej cenie.
Latwiej byc nie moze. Dla mnie trudniejsze jest co robisz Ty bo Twoja firma dziala na rynku
ktory dopiero sie rozwija a wiec nie wiadomo gdzie tych klientow szukac”.

Skąd pomysł na stworzenie Otago Capital.
W ciagu ostatnich 25 lat zalozylem trzy firmy z ktorych kazda byla sukcesem. Zakladanie
czwartej firmy byloby wiec juz troche nudne no i do konca nie wiem czy mam jeszcze ta
energie ktorej potrzeba przy zakladaniu i budowaniu nowej firmy. Postanowilem zrobic cos
nowego, tez zalozyc firme ale na zasadzie ze bede inwestowal swoj kapital i doswiadczenie w
mlodych ludzi z pomyslami i energia. Uwazam za taka kombinacja doprowadzi do wielu
sukcesow bo wiedze jak z sart-up'u zrobic biznes jest o wiele trudniej znalezc niz pieniadze na
inwestycje. Ja wlasnie posiadam oba elementy a wiec mam przewage konkurencyjna nad
typowymi finduszami inwestycyjnymi w Polsce.
Co jest dla Pan najważniejsze gdy podejmuje Pan decyzję o inwestycji.
Kazdy start-up musi zaoferowac cos unikalnego aby zaistniec na rynku. No bo po co klient
ma porzucac dotychczasowego dostawce produktow lub uslug aby zaczac je kupowac od
nieznanej, nowej i malej firmy? Ryzyko takiej decyzji jest oczywiste. A wiec wazna jest
unikalnosc oferty ale duzo wazniesi sa ludzie ktorzy zakladaja firme i beda ja prowadzic.
Wole zainwestowac w swietnych ludzi ze slabym pomyslem niz w w slabych ludzi z genialnym
pomyslem. A to jest dlatego ze w biznesie pomysl lub nawet gotowy juz produkt to dopiero 510 procent sukcesu. Reszta to konsekwentne dzialanie a tu potrzebny jest odpowiedni
charakter. Jest bardzo duzo dobrych pomyslow ale stoja za nimi ludzie ktorzy uwazaja ze
wystarczy stworzyc witryne Internetowa, rzucic pare milionow na reklame i biznes rosnie jak
grzyb po deszczu. Gdyby bylo tak latwo to nie powstala by zadna mala firma bo rynek bylby
dla nich zamkniety przez duze firmy, gdzie jest tysiace dobrych pomyslow, na ktore typowa
duza firma moze wylozyc dziesiec lub nawet sto razy wiecej pieniedzy na rkelame niz typowy
start-up.
Czy inwestycja w polskie start-up’y, wiąże się z Pana powrotem do Polski na stale? Czy
myśli Pan o tym?
Kiedys jak tylko przyjechalismy do Kanady ponad 40 lat temu tesknilem za Polska muzyka,
filmem, ksiazkami, prasa i sportem. Nie byly one bowiem dostepne w Kanadzie gdzie
wowczas mieszkalem. Dzisiaj, siedze sobie na Bahamas, czytam codziennie polskie gazety,
slucham Polskiego radia, dostaje ksiazki z Polskiego sklepu on-line, moge ogladac Polskie
mecze pilkarskie, no i prowadze Otago Capital gdzie codziennie rozmawiam z roznymi ludzmi
w Polsce. Swiat sie zrobil taki bez granic. Juz tylko rodzina i przyjaciele sa korzniami ktore
trzymaja czlowieka w jakims miejscu. Moje korzenie sa juz jednak juz poza Polska.

