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Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu
Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych
działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.
Uczestniczy zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów nadzorowanych przez
Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy
emerytalnych oraz zarządzających nimi towarzystw, podmiotów uczestniczących
w dystrybucji jednostek uczestnictwa, czy specjalizujących się w zakresie
zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również
w postępowaniach licencyjnych (w tym związanych z uzyskaniem zezwolenia KNF
na podjęcie działalności przez podmiot nadzorowany) i nadzorczych dotyczących
ich działalności. Współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w obsłudze
działalności wspomnianych instytucji, m.in. w związku z przygotowaniem ofert
publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych
(bank depozytariusz, firmy inwestycyjne, agenci transferowi, KDPW, GPW).
Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych
(w tym: IKE, IKZE, PPE oraz PPK), jak również zagadnienia związane
z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych. Uczestniczył
w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem
PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE
prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup
kapitałowych.
Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą
zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia
podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę
Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem
„Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Jako uczestnik studiów
doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym
dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.
Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo
Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz
oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in.
z implementacją MiFID II), w tym w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu
ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest również autorem
publikacji dotyczących problematyki MiFID II i pracowniczych planów kapitałowych
oraz prelegentem adresowanych do instytucji finansowych szkoleń poświęconych
zagadnieniom z zakresu AML, ochrony informacji poufnych czy PPK.
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