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Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra informatyki. W roku 2004
ukończył studia MBA na Uniwersytecie w Chicago (USA), a w 2011 studia podyplomowe
„Advanced Management Program”, prowadzone przez Szkołę Biznesu IESE z Barcelony.
W 2011 roku Maciej Wiśniewski ukończył studia podyplomowe w zakresie coachingu
prowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji.
Od roku 1994 Maciej Wiśniewski pracował w firmie Andersen Consulting (obecnie
Accenture). W latach 1998-99 był zastępcą dyrektora Departamentu Informatyki w Raiffeisen
Bank Polska. Od roku 1999 był starszym menedżerem w dziale Business Consulting firmy
Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. a od 2001, po przekształceniach własnościowych firma,
działała pod nazwą Andersen Business Consulting Sp. z o. o., zaś Maciej Wiśniewski został
partnerem oraz członkiem zarządu tej spółki. Odpowiadał za projekty konsultingowe
i wdrożeniowe w obszarze w systemów informatycznych oraz bankowości w Polsce oraz na
Ukrainie. W 2006 roku spółka ta weszła w skład grupy firm usług profesjonalnych Deloitte
Central Europe i zmieniła nazwę na Deloitte Business Consulting S.A. Maciej Wiśniewski był
członkiem zarządu tej spółki oraz partnerem w Deloitte Central Europe. Odpowiadał na
poziomie Europy Centralnej za doradztwo w obszarze systemów informatycznych
i rozwiązań klasy ERP. Od kwietnia 2010 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki S&T
Services Polska Sp. z o.o. Od listopada 2012 do października 2013 roku, był Prezesem Zarządu
firmy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. Od listopada 2013 roku prowadzi indywidualną
działalność gospodarczą w obszarze doradztwa biznesowego, konsultingu coachingu
i mentoringu. Specjalizuje się w dziedzinie przywództwa, zarządzania, efektywności
biznesowej, komunikacji oraz zarządzania zmianą.
Od roku 2010 jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania.
Od 2012 roku jest jednym z wykładowców studiów podyplomowych „Akademia Psychologii
Przywództwa” przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
W okresie ostatnich pięciu lat Maciej Wiśniewski nie został skazany za przestępstwo
oszustwa, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie miała miejsca upadłość, zarząd
komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Maciej Wiśniewski pełnił funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego.
Maciej Wiśniewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
osoby prawnej.
Maciej Wiśniewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

