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Prof. Solomon jest jednym z najbardziej uznanych amerykańskich autorytetów 
w dziedzinie prawa spółek. W swojej pracy naukowej koncentruje się na obszarach, 
w których wzajemnie przenikają się prawo i finanse, głównie na zagadnieniach 
dotyczących prawa spółek i ładu korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz rynków 
kapitałowych. Jest autorem wiodącego podręcznika prawniczego z zakresu 
fuzji i przejęć. Cztery z jego artykułów naukowych znalazły się wśród dziesięciu 
najlepszych publikacji prawniczych z dziedziny spółek i papierów wartościowych 
w ostatnich latach, wybranych spośród ponad 400 artykułów publikowanych  
co roku przez ekspertów w danej dziedzinie. W swoim dorobku naukowym  
ma również publikacje w najważniejszych czasopismach finansowych i ekonomicznych, 
jak Journal of Financial Economics oraz American Law & Economics Review.

Jest autorem cotygodniowych felietonów w The New York Times  
(jako Deal Professor), poświęconych głównie tematyce spółek, a także tekstów 
w czasopismach branżowych (np. The Atlantic) i doświadczonym wykładowcą. 
Występował przed Senatem Stanów Zjednoczonych, a także w charakterze 
biegłego sądowego w wielu istotnych sprawach dotyczących spółek 
giełdowych oraz transakcji fuzji i przejęć. Jego wypowiedzi są często cytowane 
w ogólnokrajowych mediach w kwestiach dotyczących rynków kapitałowych  
oraz fuzji i przejęć spółek. Stowarzyszenie National Association of Corporate Directors 
trzykrotnie umieściło go na liście 100 najbardziej wpływowych osób w środowisku. 

Przed poświęceniem się działalności naukowej i akademickiej prof. Solomon 
praktykował prawo spółek w kancelariach Shearman & Sterling w Nowym Jorku 
i Londynie oraz Freshfields Bruckhaus Deringer w Londynie.

Jest absolwentem Columbia Law School, którą ukończył jako Harlan Fiske Stone 
Scholar. Uzyskał stopień bachelor na Uniwersytecie Pensylwanii (z wyróżnieniem) 
oraz tytuł master w zakresie finansów w London Business School.

corporate
GOVERNANCE
AND SECURITIES REGULATIONS

Podczas konferencji wykład „Corporate governance – 
lessons from the U.S. experience in securities regulation” 

wygłosi uznany amerykański autorytet w dziedzinie prawa 
spółek prof. Steven Davidoff Solomon (Professor of Law  

University of California Berkeley School of Law).

Po wykładzie odbędzie się debata naukowa  
„Corporate governance and securities regulations”  

z udziałem prof. Stevena Davidoffa Solomona.

Konferencja organizowana jest przez Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego we współpracy z Wydziałem  

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY
Rejestracja na konferencję odbywa się  

za pośrednictwem strony www.knf.gov.pl
Konferencja odbędzie się w j. angielskim


