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Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

W latach 2008-2009 pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Usług 

Finansowych i Licencjonowania Nadzoru Funkcjonalnego w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego. 

W latach 2009-2011 pracował w Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz 

w Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. Od połowy 2011 roku współpracował z EBC Solicitors S.A. 

z siedzibą w Warszawie, niezależnej polskiej firmie doradczej, jednym z największych 

Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Od lipca 2013 roku współpracował 

z renomowanymi warszawskimi kancelariami. 

Doświadczenie Przemysława Kowalewskiego obejmuje: 

• obsługę prawną procesu wprowadzenia kilkunastu spółek do alternatywnego systemu obrotu 

organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek 

NewConnect); 

• obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych; 

• doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności 

spółek publicznych; 

• przeprowadzanie szkoleń z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych; 

• profesjonalne reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Giełdą Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz 

Komisją Nadzoru Finansowego; 

• prowadzenie procesów przekształcenia i łączenia spółek handlowych; 

• prowadzenie postępowań sądowych w zakresu prawa gospodarczego; ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki związanej z zaskarżaniem uchwał organów spółek prawa 

handlowego; 

• doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej. 

Przemysław Kowalewski posiada doświadczenie w ramach wystąpień publicznych, w tym jako 

prelegent na seminariach, których tematyka była ściśle związana z rynkiem kapitałowym. 

Pan Przemysław Kowalewski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 



Pan Przemysław Kowalewski jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych lub 

wspólnikiem: 

• Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. – wspólnik – obecnie 

• Arts Alliance S.A. – członek Rady Nadzorczej - obecnie 

• Igoria Trade S.A. – członek Rady Nadzorczej – obecnie 

• VOICEFINDER S. A. – członek Rady Nadzorczej – obecnie 

• Noobz from Poland S.A. – członek Rady Nadzorczej - obecnie 

 

Pan Przemysław Kowalewski był członkiem organów zarządzających i nadzorczych lub 

wspólnikiem: 

• Hub4Fintech S.A. – członek Rady Nadzorczej do 2020 roku; 

• Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji – członek Rady Nadzorczej do 2020 r. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Przemysław Kowalewski nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Pan Przemysław Kowalewski w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pan Przemysław Kowalewski pełnił funkcję członka rady nadzorczej Kancelarii Medius S.A. w 

restrukturyzacji. Poza powyższym nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, 

restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Przemysław Kowalewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Przemysław Kowalewski 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. 

 


