
Adam Imiełowski 

Adwokat (od 2007 r.), wspólnik (partner) Kancelarii Komosa Imiełowski.  

Między innymi, od ponad 10 lat doradza klientom z sektora private equity i funduszy inwestycyjnych, 

a także wielu klientom z sektora nowoczesnych technologii. Doradzał również funduszowi Penta 

Investments w zakresie wielu inwestycji na terenie Polski. 

Reprezentował fundusze inwestycyjne i inne podmioty w zakresie kilkudziesięciu transakcji typu 

M&A, realizowanych zarówno na rynkach publicznych jak i poza rynkami publicznymi, w 

szczególności w zakresie inwestycji na rynkach nowych technologii (w tym telekomunikacji), 

produktów konsumenckich oraz produkcji żywności. Doradzał szeregu klientom w zakresie spraw 

korporacyjnych, w tym obejmujących zarządzanie międzynarodowymi korporacjami. 

Jest obecnie, między innymi, przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Wydawniczej Foksal, oraz 

członkiem rady nadzorczej Ultimate Fashion sp. z .o.o.  

Ukończone studia prawnicze w Polsce (Uniwersytet Warszawski – magister prawa) i w Stanach 

Zjednoczonych  (University of Florida - Master of Laws, International Business and Trade Law). 

 

Adam Imiełowski 

advocate (since 2007), partner in Komosa Imielowski Law Firm. Among others, more than 10 years he 

was advising clients from private equity sector and investment funds, as well as many clients from the 

sector of new technologies. He also advised to Penta Investments in relation to many investments on 

the territory of Poland. 

He represented investment funds and other entities in relation to several dozen M&A transactions, 

both on public as well as non-public markets, in particular regarding investments on new technologies 

markets (including telecommunications), consumer products and food producing. He advised to many 

clients in relation to corporate matters, including management of international corporations. 

He is, at the time being, among others, the President of the Supervisory Board of Grupa Wydawnicza 

Foksal and the member of the supervisory board of Ultimate Fashion sp. z o.o. 

He completed his legal studies in Poland (University of Warsaw – Master of Law) and United States   

(University of Florida - Master of Laws, International Business and Trade Law). 


