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Мартин Паев е основател на СОРТИС ГРУП. Той има над 20 години опит в
областите инвестиционно банкиране, сливане и придобивания на компании,
инвестиции в дялово участие и управление на активи. Започнал е
професионалната си кариера в инвестиционната банка ING Barings (Франкфурт
на Майн, Германия) след което е работил в ETEBA (инвестиционната банка на
Национална Банка на Гърция) и Балканска Консултантска Компания
(инвестиционно-консултантска фирма, оперираща в югоизточна Европа).
Г-н Паев е един от първите финансови анализатори на българския фондов пазар
и пропонент на развитието на капиталовия пазар в държавата. Той е
структурирал и управлявал първото Акционерно Дружество със Специална
Инвестиционна Цел за инвестиции в имоти – “Ти Би Ай – БАК – Недвижима
Собственост” АДСИЦ след което е бил изпълнителен директор на Адрес Инвест,
инвестиционното поделение на AG Capital, най-голямата консултантска фирма в
областта на недвижимите имоти в България.
През 2006 г. г-н Паев създава собствен инвестиционен консултантски
управленски бизнес, който се състои от:

и

 СОРТИС ИНВЕСТ – инвестиционно банкиране, сливания и
придобивания на компании, привличане на дялово финансиране и
дългово консултиране
 СОРТИС РИЪЛ ИСТЕЙТ - управление на инвестиции в недвижими
имоти
 СОРТИС ВЕНЧЪРС – управление на инвестиции в частен капитал и
рисков капитал
 СОРТИС ХОСПИТАЛИТИ - управление на хотелски активи
Г-н Паев е председател е на управителния съвет на Кремио, водещ европейски
производител на растителна сметана и мляко. Бил е независим член на съвета
на директорите на Сити Пропъртис АДСИЦ, дружество листнато на Българска
Фондова Борса.

През кариерата си г-н Паев е консултирал множество технологични
компании, вкл. Vodafone, Telenor, Pantel, ПроСофт, FinAnalytica, СпидиНет,
Атлантис.бг, ТехноЛогика, ДейтаСторк, Viridi Data Centers и много други.

Получил висшето си образование в България, Нидерландия и Германия, Мартин
Паев притежава Магистърска степен по Финанси и Банково дело и Бакълавърска
степен по Стопанско управление. Г-н Паев е притежател на диплома за Chartered
Financial Analyst® (CFA®), два последователни мандата е бил член на
управителния съвет на Българската Асоциация на Финансовите Аналитици българския клон на CFA Institute (САЩ) и е член на CFA Institute (САЩ). Той е
лицензиран оценител на предприятия и вземания и на недвижими имоти от
Камарата на независимите оценители в България.
Г-н Паев често е канен да презентира, модерира панели или да председателства
международни инвестиционни конференции за Централна и Източна Европа.

