
JACEK KLIMCZAK 

 

Radca prawny od 2004 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa jak i bankowości, finansów 
i rachunkowości.  

Wykształcenie.  

Jacek Klimczak ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1998 rok). 

Wcześniej ukończył studia z zakresu finansów i bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
specjalizacja bankowość (1996 rok).  

W latach 2000-2003 złożył wszystkie egzaminy organizowane przez Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i zarządzania.  

Doświadczenie zawodowe.  

W 1998 roku pracował w Banku BPH S.A. jako analityk finansowy instrumentów dłużnych.  

W latach 1999–2000 był zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w charakterze audytora 
finansowego spółek działających w sektorze towarów konsumpcyjnych.  

W latach 2001–2003 pracował w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy.  

W latach 2004-2008 współpracował i był wspólnikiem kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr.  

W latach 2009-2012 był założycielem, wspólnikiem–komplementariuszem kancelarii Spaczyński, 
Szczepaniak i Wspólnicy.  

Od połowy 2012 roku prowadzi działalność w ramach indywidulanej kancelarii radcy prawnego. 

Specjalizacje.  

Główną specjalnością Jacka Klimczak są transakcje fuzji i przejęć, struktury kapitałowe i finansowe, 
projekty restrukturyzacyjne, finansowanie inwestycji oraz bankowość. 

Przygotowywał i negocjował dokumenty w wielu transakcjach fuzji i przejęć, których przedmiotem były 
zarówno akcje, udziały, składniki majątku oraz przedsiębiorstwa, a także umowy pomiędzy wspólnikami. 
Był wielokrotnym prelegentem konferencji dotyczących fuzji i przejęć.  

Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych kapitałowych, w tym w transakcjach 
przekształcenia, połączenia, podziału, wnoszenia aportem, umorzenia akcji/udziałów. 

Uczestniczył także w wielu projektach restrukturyzacyjnych wierzytelności, w tym w transakcjach 
umorzenia części wierzytelności, prolongaty spłaty, obrotu wierzytelnościami oraz przenoszenia 
zabezpieczeń, a także postępowań upadłościowych i układowych.  

Jego następną specjalizacją jest finansowanie inwestycji i bankowość, w tym udzielanie kredytów, 
pożyczek i ustanawianie zabezpieczeń, a także wszelkie aspekty związane z rozliczaniem transakcji.  

Ponadto posiada trzyletnie doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości, tj. w audycie sprawozdań 
finansowych, due diligence aspektów finansowych, analizie instrumentów dłużnych i wycenach akcji. 

Członkostwo w radach nadzorczych.  

Jacek Klimczak obecnie jest członkiem rad nadzorczych spółek publicznych Inter Cars S.A., Comp S.A. a 
także TORPOL S.A., a także członkiem rady nadzorczej domu maklerskiego należącego do Grupy 
Cinkciarz.pl. 
 


