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Treść raportu: 

         

 

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 6/2016 w sprawie zwołania na dzień 7 czerwca 2016 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. _"Spółka"_, w porządku którego 

znajduje się punkt pt. "Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady 

Nadzorczej", Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 maja 2016 r. do Spółki wpłynęła 

kandydatura Pani Małgorzaty Badowskiej zgłoszona przez Investors Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A.  

 

W zgłoszeniu wskazano, iż Pani Małgorzata Badowska jest wspólnikiem i radcą prawnym w 

Kancelarii Prawnej GESSEL. 

 

Specjalizacja: 

Transakcje fuzji i przejęć _M&A_ na rynku niepublicznym, transakcje dotyczące pozyskania 

finansowania, bieżąca obsługa korporacyjna przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa 

handlowego. 

 

Doświadczenie: 

Prawnik w renomowanych kancelariach prawnych – Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz 

Gromek i Partnerzy. Ponadto w latach w 2000-2001 w Biurze Prawnym Philip Morris Polska 

S.A. W latach 2003-2007 radca prawny w PLL LOT S.A. W 2004 roku uczestniczyła w 

zakładaniu, a następnie do 2007 roku prowadziła obsługę prawną pierwszej polskiej 

niskokosztowej linii lotniczej Centralwings. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje 

współpracę z funduszami private equity i venture capital w szeregu transakcji i wielu 

procesach restrukturyzacyjnych, w tym tworzeniu funduszy i akwizycjach. Doradza bankom 

i instytucjom finansowym, a także przedsiębiorcom, przy zawieraniu umów dotyczących 

pozyskania finansowania, w tym umów kredytowych oraz umów o emisję obligacji. Brała 

również udział w licznych transakcjach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, w 

transakcjach sekurytyzacyjnych oraz transakcjach dotyczących nabywania pakietów 

wierzytelności. Z Kancelarią GESSEL związana od 2010 roku. 

 

Wykształcenie: 

Studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego _1998_. Podyplomowe 

Studia z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Ochrony Wynalazczości i Własności 

Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego _1999_. Wpisana na listę radców prawnych w 

OIRP w Warszawie w 2003 roku. 

 

Rekomendacje: 

W 2015 i 2016 roku rekomendowana przez Chambers Europe w dziedzinie Corporate 

 



/M&A. 

 

Pani Małgorzata Badowska wyraziła zgodę na kandydowanie oraz objęcie funkcji członka 

Rady Nadzorczej Mabion S.A.  

 


