
 

 

 

ZBIGNIEW MROWIEC 

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Bonn. 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I SPRAWOWANE FUNKCJE: 

W roku 1999 Zbigniew Mrowiec został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową 

Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990, w Departamencie 

Zagranicznym Ministerstwa Finansów. Od sierpnia do października 1990 pracował w Lim Sp. z o.o., 

następnie w latach 1990 – 1991 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W 1991 rozpoczął 

pracę w Komisji Papierów Wartościowych, która trwała do 1994 roku. W 1995 roku zajmował stanowisko 

Dyrektora Biura Prawnego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W latach 1996 – 2000 

pracował jako prawnik w Hunton & Williams, gdzie w latach 2000 – 2002 pełnił funkcję Partnera. Od 

2002 do 2004 roku był Partnerem w kancelarii Dewey Ballantine. W latach 2004 – 2005 był zastępcą 

Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2005 do 2009 roku – Partnerem 

w Dewey & LeBoeuf. W latach 2009 2014 był partnerem w kancelarii Allen & Overy. Od 2014 roku jest 

wspólnikiem-założycielem kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy sp.j. Zbigniew Mrowiec posiada 

szerokie doświadczenie w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym stopniu 

innowacyjności i dysponuje rozległą wiedzą na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami 

wartościowymi. Doradzał przy wielu pionierskich transakcjach, jak np. pierwszym przejęciu spółki na 

warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, pierwszym wrogim przejęciu, pierwszym wycofaniu 

akcji spółki z obrotu giełdowego, pierwszym równoległym notowaniu papierów wartościowych emitenta 

zagranicznego na GPW oraz przy zaledwie czwartej na terenie UE emisji, przy której organ nadzoru 

rynku kapitałowego państwa siedziby emitenta przekazał uprawnienia do zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego organowi nadzoru w państwie, w którym była dokonywana oferta publiczna i w którym 

prowadzony jest obrót giełdowy akcjami tej spółki. Zbigniew Mrowiec specjalizuje się w transakcjach na 

rynkach kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert 

publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim oraz 

rynkach zagranicznych. Ma również rozległe doświadczenie w doradztwie funduszom private equity. 

Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (marzec 2004 – październik 

2005) prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu 

usprawnienie nadzoru przez regulatora oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku. Jest 

współautorem nowej regulacji rynku kapitałowego, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy 

o obligacjach, zmian do ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 


