
Piotr Stobiecki 

Pan Piotr Stobiecki posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od dwudziestu pięciu lat 
związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował jako asystent i adiunkt w 
Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Obecnie pełni rolę wykładowcy.  

W latach 2001 do 2005 pracował w Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.  
w departamencie Audytu w Poznaniu.  

W roku 2003 objął funkcję Dyrektora Audytu Biura w Warszawie, za którego rozwój był 
odpowiedzialny. Od września 2005 do marca 2011 roku pracował na stanowisku partnera 
zarządzającego w HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. odpowiadając za rozwój i strategię 
firmy. 

Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce CMT Advisory 
Sp. z o.o., wyspecjalizowanej w doradztwie transakcyjnym. 

Oprócz wsparcia w realizacji procesów fuzji i przejęć, CMT Advisory świadczy usługi związane 
z rynkiem kapitałowym, restrukturyzacjami i przekształceniami, wycenami, pozyskiwaniem 
finansowania oraz cenami transferowymi.  

Od 2014 roku do chwili obecnej sprawuje funkcję Członka Zarządu w spółce Katharsis 
Zarządzanie Sp. z o.o., zarządzającej aktywami funduszu inwestycyjnego zamkniętego 
aktywów niepublicznych. W ramach prowadzonej działalności fundusz inwestuje w małei 
średnie polskie spółki oraz nieruchomości komercyjne, wspierając je w zakresie strategii i 
planów rozwojowych. Pan Piotr Stobiecki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe 
związane z doradztwem transakcyjnym, audytem oraz rynkiem kapitałowym. Przez 
kilkanaście był wykładowcą Szkoły Giełdowej przy GPW w Warszawie S.A. Podczas pracy 
zawodowej prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów z zakresu fuzji  
i przejęć. Jest Ekspertem w Instytucie Biznesu Rodzinnego, który wspiera polskie firmy 
rodzinne. Pan Piotr Stobiecki historycznie zasiadał w radach nadzorczych kilku dużych 
podmiotów notowanych na GPW S.A. w Warszawie. Obecnie pełni funkcję członka rady 
nadzorczej w spółkach Masspol Sp. z o.o. oraz PKS Olsztyn S.A.  

Od roku 2012 do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako członek Rady 
Nadzorczej Pan Piotr Stobiecki spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów 
pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. 


