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Kwalifikacje zawodowe 

Okres czasu Opis 

1989 Ukończenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego 

1992 Ukończenie Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Bonn 

1999 Wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Warszawie 

 
 
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 

Okres czasu Opis 

1990 Ministerstwo Finansów, Departament Zagraniczny 

VII – X 1990 Lim Sp. z o.o. 

1990 – 1991 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 

1991 – 1994 Komisja Papierów Wartościowych 

1995 Dyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych 

1996 – 2000 Prawnik, Hunton & Williams, Warszawa 

2000 – 2002 Partner, Hunton & Williams, Warszawa 

2002 – 2004 Partner, Dewey Ballantine, Warszawa 

2004 – 2005 Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i 
Giełd 

2005 – 2009 Partner, Dewey & LeBoeuf, Warszawa 

2009 – do chwili obecnej Partner, Allen & Overy, Warszawa 

 
Doświadczenie 

Zbigniew Mrowiec jest partnerem w kancelarii Allen & Overy. 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. 
 

Treść złożonego Spółce oświadczenia o prowadzonej działalności 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany, Zbigniew Mrowiec, [dane osobowe], niniejszym oświadczam, że: 

- jedyną wykonywaną przeze mnie działalnością jest świadczenie usług prawnych dla Allen & 

Overy, A. Pędzich sp. k., nie jest to działalność konkurencyjna 

- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 

jako członek organu spółki kapitałowej oraz innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jej organu. 

 

 

[podpis] 

 

  

 

 


