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Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły 
Głównej Handlowej. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. 

Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie 
emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, 

rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm 

notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie jako 
ekspert rynkowy udzielał komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych. 

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i 
naukowych, w tym książki „Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw”.  
 

 

Dr Szymon Okoń- Partner w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. oraz pracownik 

naukowy na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Szymon Okoń posiada 

stopień naukowy doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa uzyskany w 2014 roku na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu oraz stopień naukowy doktora nauk 

ekonomicznych w dziedzinie finansów uzyskany w 2014 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Inwestycje 

Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa, w 2011 roku ukończył studia magisterskie na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo. 

Studiował również na London School of Economics and Political Science oraz Edinburgh Napier 

University. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Boombit S.A. oraz Cloud 

Technologies S.A. 

 

Adw. Łukasz Wądołowski – adwokat, magister prawa oraz magister administracji Wydziału Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Studiów 

Podyplomowych Prawa i ekonomii rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Chicago Kent College of Law we 

współpracy z KUL. Specjalizuje się w obszarze prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek 

handlowych. Od 2013 roku prowadzący zajęcia dydaktyczne na KUL i uczelniach prywatnych. Autor 

publikacji naukowych, współorganizator i uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych. Od lat prowadzi działalność pro bono w zakresie pomocy prawnej. 

 


