
Nicolas DEBLAYE, absolwent Wyższej Szkoły Handlu w Paryżu (ESCP), Paryż, Francja (specjalizacja finanse 

i analiza finansowa). 

 

W latach 1999 – 2003  CMA-CGM CARIBBEAN, Miami, USA, kontroler kosztów i audytor wewnętrzny, 

w latach 2003-2005 CMA-CGM – siedziba spółki Marsylia, Francja, kontroler kosztów i audytor głównych 

oddziałów w Azji Południowo-Wschodniej. W latach 2005-2010 IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE 

Paryż, Francja, kontroler Finansowy Grupy, odpowiedzialność za monitorowanie wyników głównych spółek 

zależnych działających na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. 

 

W latach 2012- sierpień 2015 Dyrektor Administracyjno-Finansowy i ds. Systemów informatycznych w oddziale 

w Lyonie, EDF ENR, a także Dyrektor Administracyjno-Finansowy w EDF ENR Solaire (francuski lider w 

branży dachowych systemów fotowoltaicznych) oraz Dyrektor Administracyjno-Finansowy ds. Energii 

Odnawialnej w EDF Energies Nouvelles.  

 

Pełnione funkcje w tym okresie: 

 Członek zarządu i członek Komitetu Zarządzającego głównych spółek Grupy: Supra (produkcja pieców 

na drewno, spółka notowana na giełdzie, obrót 65 mln euro, 390 pracowników w 2010 r.), EDF ENR 

Solaire (lider we Francji dachowych systemów fotowoltaicznych), EDF ENR Solare (odpowiednik 

spółki EDF ENR we Włoszech), Ribo (pompy ciepła – objęcie stanowiska Dyrektora Generalnego w 

związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa konkurencji) oraz Sunzil (ważny partner w branży 

fotowoltaicznej i cieplnej na terenach pozamorskich, którego współwłaścicielem jest Total SA). 

 Aktywne uczestniczenie w sprzedaży oddziałów, w tym w sprzedaży 50% udziałów w Tenesol firmie 

Total SA, udziałów Supra funduszowi inwestycyjnemu, udziałów Ribo firmie Aldès czy też udziałów 

Captélia firmie Imérys.  

 Uczestniczenie w operacjach podwyższenia kapitału i przeniesienia majątku spółek. 

 

Od września 2015 roku Dyrektor ds. zarządzania finansami na terenie Europy w EDF SA, dział pilotowania 

wyników Grupy. 

 

 
***  ***  *** 

 

 

Nicolas DEBLAYE, graduate of Europe Business School (ESCP) Paris, Paris, France (major in finance and 

financial analysis).  

 

1999–2003: CMA-CGM CARIBBEAN, Miami, USA, cost controller and internal auditor; 2003-2005: CMA-

CGM based in Marseille, France, cost controller and auditor of the company’s major branch offices in South-

East Asia. 2005-2010: IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE, Paris, France, Group Financial Controller, 

responsible for monitoring its main subsidiaries in Europe and in the U.S. 

 

2012 – August 2015: Chief Administrative & Financial Officer and Chief IT Systems Officer at EDF ENR Lyon, 

Chief Administrative & Financial Officer at EDF ENR Solaire (French leader in rooftop photovoltaic systems) 

and Renewable Energy Chief Administrative & Financial Officer at EDF Energies Nouvelles.  

 

Roles in that period: 

 Member of the Board and of Management Committees of the main Group companies: Supra (wood 

stove production, company listed on the stock exchange, EUR 65 million turnover, 390 employees in 

2010), EDF ENR Solaire (French leader in rooftop photovoltaic systems), EDF ENR Solare (equivalent 

of EDF ENR in Italy), Ribo (heat pumps – appointed as CEO in connection with the sale of the business 

to a competitor) and Sunzil (important partner in the photovoltaics and heat sector overseas, co-owned 

by Total SA). 

 Actively involved in the sale of subsidiaries, including the sale of 50% of the Tensol shares to Total SA, 

of Supra shares to an investment fund, of Ribo shares to Aldès and of Captélia shares to Imérys.  

 Participated in company capital increase and asset transfer operations. 

 

Since September 2015, Financial Management Director for Europe at EDF SA, Group Performance Piloting 

Department. 

 


