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prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2014 r. 

uzyskała tytuł adwokata. 

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej prawa rynku kapitałowego oraz w obszarze problematyki 

korporacyjnej. Doradzała przy kilkuset emisjach akcji i obligacji, w tym realizowanych w reżimie oferty 

publicznej. Posiada doświadczenie w doradztwie przy transakcjach nabycia i zbycia instrumentów 

finansowych realizowanych na rynku kapitałowym, świadcząc usługi prawne na rzecz emitentów, 

instytucji finansowych oraz inwestorów. Posiada bogate doświadczenie w procesach dopuszczenia 

aktywów do obrotu na rynku zorganizowanym oraz reprezentowała emitentów i oferujących w 

relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

Świadczy pomoc prawną spółkom, w tym spółkom publicznym, w tworzeniu, wdrażaniu oraz nadzorze 

nad realizacją zasad ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych oraz wymogów związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych. Współautorka pierwszego wydania komentarza do prawa rynków 

kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (CH Beck 2012). 

Posiada bogate doświadczenie przy konstruowaniu i negocjowaniu umów na dostawę rozwiązań IT 

oraz umów dotyczących praw własności intelektualnej. 

 

/English version/ 

lawyer, graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. In 2014, 

obtained the qualifications of an attorney. She is a member of the Bar Association in Warsaw. 

Agata Nowicka specializes in capital market law and in the area of corporate issues. She has advised 

on several hundred issues of shares and bonds, including those in the public offering regime. She has 

experience in advising on transactions of purchase and sale of financial instruments on the capital 

market, providing legal services to issuers, financial institutions and investors. Agata Nowicka 

supported companies in the processes of admitting their assets to trading on the regulated market and 

represented issuers and offerors in relations with the Polish Financial Supervision Authority, the 

Warsaw Stock Exchange and the National Depository for Securities S.A.  

She provides legal assistance to companies, including public companies, in the creation, 

implementation and supervision of the execution of corporate governance principles, disclosure 

obligations and requirements related to the processing of personal data. Co-author of a first 

commentary on the law of capital markets, edited by M. Wierzbowski, L. Sobolewski and P. Wajda (CH 

Beck 2012). 

Agata Nowicka has extensive experience in drafting and negotiating contracts for the supply of IT 

solutions and contracts for intellectual property rights. 

 


