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Pan Piotr Niespodzieański jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

Akademii Rolniczej w Warszawie. Ukończył kursy z zakresu zarządzania, sprzedaży, relacji 

inwestorskich i klienckich uzyskując odpowiednie certyfikaty. 

W latach 1998-2001 pracował w Banku Handlowym SA w Centrum Operacji Kapitałowych jako 

doradca od inwestycji kapitałowych i ekspert od reformy emerytalnej. Uczestniczył w pracach 

zespołu rządowego nad reformą emertytalną z uwzględnieniem pracowniczych programów 

emerytalnych. Utworzył wraz z zespołem PPE dla pracowników BH i kilkadziesiąt innych 

programów dla firm z różnych sektorów w kilku formach prawnych. 

W latach 2000-2005 r. specjalizował się w inwestycjach kapitałowych na rynku funduszy 

inwestycyjnych, kolejno jako Dyrektor Dep. Sprzedaży w TFI SKARBIEC, Dyrektor sprzedaży TFI 

BH SA i GTFI SA. W ramach swoich kompetencji nadzorował istniejące i budował nowe kanały 

sprzedaży i rozwijał ofertę produktową. Utworzył i kierował zespołami tworzącymi fundusze: 

płynnościowy Citi-Handlowy, dywidendowy Skarbiec i aktywnej alokacji GTFI a także 

współpracował z Agentem Transferowym i Depozytariuszem. Prowadził negocjacje z 

kluczowymi dystrybutorami dotyczących warunków dystrybucji funduszy i kluczowymi 

klientami/uczestnikami funduszy.  

W latach 2005-2006 r. pracował dla AEGON SA jako Dyrektor regionalny mając za zadanie 

restrukturyzację kluczowego dla firmy regionu południowego. W ramach powierzonych zadań 

przeprowadził ocenę i weryfikację personelu, doprowadził do zamknięcia nierentowne 

placówki i stworzył nowe oddziały z nowym motywacyjnym systemem wynagrodzeń. W 

AEGON SA stworzył dla całej firmy obowiązkowy nowy system szkoleń wielostopniowych 

certyfikowanych poszerzających wiedzę współpracowników i agentów. 

W latach 2006-2009 był większościowym udziałowcem spółki consultingowej ALLco sp z o.o  ( 

zatrudniającej do 40 osób) będąc odpowiedzialny za  doradztwo strategiczne dla firm. Spółka 

prowadziła kilkadziesiąt projektów restrukturyzacji, budowy finasowania, zarządzania 

aktywami, prowadząc także doradztwo transakcyjne, doradztwo unijne, będąc brokerem 

ubezpieczeniowym. 

W 2007 r. pracował jako Dyrektor w spółce butiku inwestycyjnego RB Expert, którego 

właścicielem były TU Europa i Getin Bank uczestnicząc w przekształceniu i konsolidacji w 

ramach grupy bankowej. 



W 2008 r., pracował jako Dyrektor inwestycyjny w Domu Maklerskim NWAI współtworząc 

ofertę produktową i system dystrybucji produktów alternatywnych. 

W latach 2009-2010 r. był Dyrektorem rozwoju w butiku inwestycyjnym K2 Doradcy Finansowi 

tworząc sieć w dystrybucji i rekrutując do projektu kadrę zarządczą w całym kraju. Stworzył i 

kierował biurem pomocy doboru aktywów klientów. 

  

Od 2010-do końca 2012 r. związał się z Fundacją Obserwatorium Zarządzania jako Dyrektor do 

spraw rozwoju/ekspert, gdzie realizował projekt świadczenia usług doradztwa transakcyjnego 

dla MŚP-POIG 5.2 gdzie był odpowiedzialny za dobór spółek do portfela (ponad 150), wsparcie 

biznesowe spółek portfelowych, relacji inwestorskich tworząc platformę komunikacji i Klub 

Inwestora dla rynku niepublicznym.  

W latach 2013-2014 r. uczestniczył w tworzeniu projektu spółki Global Investment Group 

będąc akcjonariuszem, stworzył dział consultingu i nadzorował Pion Inwestycji Kapitałowych 

będąc członkiem RN. 

Od 2014 r. do końca 2015 r. współtworzył spółkę Medicusłex będąc współtwórcą programu 

abonamentowego usług prawnych i finansowych dla zawodów medycznych. 

Od 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu LZMO S.A. i Prezesa Zarządu Electroceramics S.A. 

oraz Baltic Ceramics S.A.  

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Niespodziewański : 

- w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 

podmiotach, które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub 

w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny, 

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS, 

- nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych, 



- nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, 

karne, administracyjne i karno-skarbowe, 

- nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

- nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. 

 


