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PROGRAM KONGRESU

16 LUTEGO 2021 \ DZIEŃ I

10:00-10:05   Otwarcie I dnia Kongresu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:05-10:25   Wezwania - projekt zmian ustawowych i ich konsekwencje
 › Jeden próg w kontekście kontroli nad spółką i przepisów przejściowych

 › Zmiany w zakresie sposobu oznaczania ceny w wezwaniu

 › Zastrzeganie warunków i terminów

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Marcin Marczuk, Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal 

 Łukasz Świątek, Senior Associate, Adwokat, KMD.Legal

10:25-10:45   Sygnalista chroniony prawem - nowa rzeczywistość i znane obawy
 › Konsekwencje nowych obowiązków wynikających z Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów

 › Praktyczne wyzwania związane z dostosowaniem do nowych wymogów

 › Odpowiedzialność i możliwe sankcje

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

10:45-11:05   Ograniczanie ryzyka zarządu
 › Nowe ryzyka czy stare ryzyka na nowo?

 › Główne problemy odpowiedzialności administracyjnej, karnej i cywilnej członków zarządu

 › Ograniczaniu ryzyk, czyli niezbędne procedury

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Łukasz Lasek, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

 Jakub Znamierowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

11:05-11:25   Wdrażanie DPSN2021
 › Zakres zmian w Dobrych Praktykach

 › Status i znaczenie Objaśnień

 › Raportowanie DPSN2021

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:25-11:30   Zamknięcie I dnia Kongresu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych



WWW.SEG.ORG.PL

PROGRAM KONGRESU

17 LUTEGO 2021 \ DZIEŃ II

10:00-10:05   Otwarcie II dnia Kongresu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:05-10:25   Zmiany w KSH
 › Przystąpienie i zasady funkcjonowania spółki w grupie spółek 

 › Ochrona inwestycji w spółki holdingowe

 › Nowe uprawnienia i obowiązki organów spółek kapitałowych 

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Rafał Rapala, Radca Prawny, Starszy Partner, Szef praktyki prawa korporacyjnego 

 oraz rynków kapitałowych, Kochański & Partners 

 Aneta Serowik, Adwokat, Starszy Prawnik, Kochański & Partners

10:25-10:45   Nowe formy pozyskiwania kapitału
 › Szybki prospekt 

 › Uproszczona dokumentacja przy mniejszych emisjach 

 › Dopasowanie procedury do okoliczności emisji

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Zbigniew Mrowiec, Partner, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

10:45-11:05   E-walne zgromadzenia w 2020 roku
 › Organizacja walnych zgromadzeń w roku pandemii 

 › Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych ułatwiające organizację e-walnych zgromadzeń a realia 

stanu pandemii 

 › Ilość e-walnych zgromadzeń w 2020 roku 

 › Przebieg e-walnych zgromadzeń 

 › Kto ma większe problemy z e-walnym zgromadzeniem: Spółka czy Akcjonariusz?

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
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11:05-11:25   Identyfikacja akcjonariuszy
 › Jak pozyskać informacje o akcjonariuszach?

 › Jakość uzyskanych informacji

 › Koszt pozyskania informacji

 › Obowiązek dematerializacji akcji a identyfikacja akcjonariuszy

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Leszek Kołakowski, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, KDPW

11:25-11:30   Zamknięcie II dnia Kongresu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

18 LUTEGO 2021 \ DZIEŃ III

10:00-10:05   Otwarcie III dnia Kongresu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:05-11:25   e-WZA Zwykłej Spółki S.A.
 › Najważniejsze wyzwania prawne

 › Zmiany technologiczne ułatwiające organizację e-WZA

 › Zagrożenia dla spółki i akcjonariuszy

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:25-11:30   Zamknięcie III dnia Kongresu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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CYKL WEBINARIÓW TEMATYCZNYCH e-KPS 
 

23 LUTEGO 2021 

10:00-11:30   Webinarium ”Wpływ noweli AML na regulacje wewnętrzne Emitenta wobec rozszerzających  
 praktyk ujęć przestępstw gospodarczych

 › Obecna praktyka rozszerzania znamion przestępstw gospodarczych przez organy ścigania

 › Wykorzystanie regulacji AML do infiltracji działalności gospodarczej przez organy państwa

 › Ryzyko skojarzeń transakcyjnych i decyzji inwestycyjnych w świetle narzędzi znowelizowanej AML

 › Aktualizacja procedur compliance jako mechanizm minimalizacji ekspozycji na ryzyko prawnokarne

 › Aktualizacja procedur wewnętrznych jako narzędzie ekskulpacji w kontakcie z organem nadzoru 

oraz organami ścigania

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Prof. UW. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner Zarządzający, KMD.Legal

 Łukasz Strycharczyk, Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

25 LUTEGO 2021  
 

10:00-11:30   Webinarium „Ograniczanie ryzyka zarządu”
 › Odpowiedzialność karna i cywilna 

 › Odpowiedzialność administracyjna

 › Odpowiedzialność za podatki 

 › Odpowiedzialność związana z upadłością

 Konrad Grotowski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 Jakub Kokowski, Adwokat, Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Wardyński i Wspólnicy

 Łukasz Lasek, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

 Wojciech Marszałkowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

 Danuta Pajewska, Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

 Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

 Jakub Znamierowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
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2 MARCA 2021 
 

10:00-11:30   Webinarium „Wewnętrzne postępowania wyjaśniające w świetle Dyrektywy UE o ochronie  
 sygnalistów – niezbędnik emitenta”

 ›  Co w praktyce oznacza należyta staranność w prowadzeniu postępowań wyjaśniających?

 › Jakimi rzeczywistymi możliwościami prowadzenia dochodzeń wewnętrznych dysponują firmy?

 › Kto w spółce publicznej powinien analizować raportowane przez sygnalistów zgłoszenia?

 › Jakie są typowe pułapki i co zrobić, aby ich unikać?

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

 Krzysztof Rudnicki, Doświadczony Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

 

4 MARCA 2021 
 

10:00-11:30   Webinarium „Zmiany w KSH”
 › Przedstawienie zasad tworzenia i funkcjonowania holdingów kwalifikowanych na podstawie  

propozycji projektu nowelizacji ksh

 › Omówienie zasad odpowiedzialności poszczególnych spółek w grupie oraz członków ich organów

 › Potencjalne korzyści i ryzyka dla spółek z grupy oraz inwestorów mniejszościowych inwestucjących 

w spółki zależne działające w grupie spółek 

 › Nowe uprawnienia i obowiązki organów spółek kapitałowych

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Rafał Rapala, Radca Prawny, Starszy Partner, Szef praktyki prawa korporacyjnego  

 oraz rynków kapitałowych, Kochański & Partners

 Aneta Serowik, Adwokat, Starszy Prawnik, Kochański & Partners

9 MARCA 2021 
 

10:00-11:30   Webinarium „Finansowanie poprzez emisję obligacji”
 › Praktyczne konsekwencje wprowadzonych zmian regulacyjnych 

 › Czas i koszty związane z emisją 

 › Zielone obligacje

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Zbigniew Mrowiec, Partner, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 Sebastian Bogdan, Counsel, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy
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PRELEGENCI
 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Prezes Zarządu, Fundacja 

Standardów Raportowania

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się 
w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz 
doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX. 

Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji 
środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. 

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, 
której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach 
kapitałowych i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów 
i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor 
publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny 
komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji 
finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability 
i information design.

 Sebastian Bogdan, Counsel, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Sebastian posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd - instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. 
Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu KNF; Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Rynku Finansowego KNF; Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego KNF.

Jego kompetencje w zakresie praktyki rynków kapitałowych obejmują obszary związane m.in. 
z Rozporządzeniem MAR, przeprowadzaniem przejęć spółek publicznych, squeeze out i sell out, regulacjami 
platform obrotu, regulacjami rynków towarowych oraz wymogami związanymi z oferowaniem papierów 
wartościowych.

Podczas pracy w Komisji Nadzoru Finansowego koordynował prace departamentów w obszarze 
nadzoru nad podmiotami infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, w tym Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, BondSpot, Towarowej Giełdy Energii oraz 
Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Odpowiadał także m.in. za nadzór nad obrotem na rynkach 
zorganizowanych, detekcje nadużyć w obrocie na tych rynkach, interwencje nadzorcze, a także 
wypełnianie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz transakcje insiderów. 
Posiada doświadczenie w pracy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami rynku kapitałowego. Brał 
również aktywny udział pracach przy tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych.

Uczestnik i prelegent licznych krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu rynków kapitałowych.
Absolwent podyplomowych Studiów Menedżerskich na Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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 Konrad Grotowski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Jest odpowiedzialny za praktykę restrukturyzacji i upadłości. Działa także w praktyce sporów sądowych 
dotyczących dochodzenia tzw. trudnych wierzytelności.

Wielokrotnie reprezentował klientów w skomplikowanych sporach sądowych o wartości setek 
milionów euro. Ma też wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek, w tym 
w wyprowadzaniu spółek z ujemnych kapitałów własnych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2006 r. odbył staż w grupie procesowej w międzynarodowej kancelarii prawnej Simmons & Simmons 
w Londynie.

Przed dołączeniem do zespołu kancelarii Wardyński i Wspólnicy pracował w kancelarii Allen & Overy 
(1999-2000), a wcześniej w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd (1998-1999).

 Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji 
projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania 
systemów zapewnienia zgodności (compliance), jak i doradztwie w sprawach spornych. 

Uzyskał kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty 
Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), 
Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). 
Ekspert Business Centre Club (BCC). Prowadził ponad 150 projektów w Polsce i Europie, w tym dla 
spółek notowanych na GPW (również z WIG20), regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup 
kapitałowych, głównie w branży paliwowo-energetycznej, budowlanej, medyczno-farmaceutycznej oraz 
dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Posiada rozległe doświadczenie w realizacji projektów dochodzeniowych, 
audytów procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, badania forensic due diligence, a także analizy 
i oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz wdrażania systemów zapewnienie zgodności (compliance), 
jak również prowadzenia szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie 
gospodarczym. 

Jest wykładowcą studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową (SGH) oraz 
Akademię Leona Koźmińskiego. Był inicjatorem i koordynatorem unikatowego badania EY dotyczącego 
problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.
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 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował 
współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej 
był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa 
Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów 
Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu 
publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie 
rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług 
finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia 
Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji 
zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Ekonomista, Prezes Zarządu spółki Unicomp-WZA, specjalizującej się w organizacji 
i obsłudze informatycznej walnych zgromadzeń spółek kapitałowych oraz tworzeniu i eksploatacji 
informatycznych systemów głosowań i interakcji. W karierze zawodowej nadzorował m.in. od strony 
eksploatacyjnej centralny system informatyczny statystyki handlu zagranicznego całego kraju. Od 
1991 roku aktywnie uczestniczy w organizacji i realizacji walnych zgromadzeń spółek kapitałowych 
w kraju jak również tworzy i współtworzy procedury informatyczne służące usprawnieniu przebiegu 
obrad tych zgromadzeń. Z zamiłowania motorowodniak, narciarz, pasjonat wędrówek wodnych, 
rowerowych i pieszych.

 Jakub Kokowski, Adwokat, Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Wardyński i Wspólnicy

Komplezksowo doradza przedsiębiorcom w obszarach restrukturyzacji, upadłości i kontraktów. 
Pomaga dobrać odpowiednią strategię restrukturyzacji zadłużenia, w tym zobowiązań finansowych. 
Reprezentuje wierzycieli w procesie dochodzenia należności od dłużników niewypłacalnych albo 
zagrożonych niewypłacalnością. Doradza przy nabywaniu aktywów od zadłużonych podmiotów 
(tzw. distressed assets). Uczestniczy w postępowaniach spornych z elementami upadłości.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Leszek Kołakowski, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, KDPW

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związany od 1996 
r. Od lutego 2019 r. w KDPW kieruje Biurem Rozwoju Biznesu, wcześniej pełnił funkcje Zastępcy 
Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju Biznesu. Od ponad 15 lat zaangażowany w działania związane ze 
dostosowaniem polskiego rynku kapitałowego do międzynarodowych standardów i praktyki rynkowej, 
m.in. poprzez pracę w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach i grupach roboczych (w tym 
Securities Market Practice Group, European Central Securities Depositories Association, European 
Market Implementation Group, Ami-SeCo Corporate Events Group). W KDPW odpowiedzialny m.in. 
za prace związane z dostosowaniem do wymogów prawa unijnego, w tym do przepisów MiFID, EMIR, 
CSDR oraz SRD.
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 Prof. UW. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner Zarządzający, KMD.Legal

 Wielokrotnie wyróżniany przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii najbardziej wpływowego 
i kompetentnego prawnika w Polsce. Wzbudza zaufanie i atencje klientów, jest rozpoznawalny i ceniony 
w organach wymiaru sprawiedliwości. 

 Wybitny specjalista z zakresu prawa i procesu karnego oraz doradztwa prawnego w sytuacjach 
kryzysowych. Na rynku kapitałowym specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie z zakresu 
obowiązków emitenta oraz zarządzania ryzykiem gospodarczym, w tym postępowaniem związanym 
z manipulacjami transakcyjnymi, informacyjnymi lub funkcjonowaniem grup kapitałowych. 
Z powodzeniem prowadzi również skomplikowane spory cywilne, gospodarcze i medyczne. 
Doświadczenie zdobywał przez ponad piętnaście lat pracy naukowej, wieloletnie pełnienie funkcji 
dyrektora Biura Analiz Sejmowych oraz członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, przez trzy lata 
był również podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

 Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doświadczonym praktykiem, co wykorzystuje 
w dydaktyce studentów i aplikantów. Wykładał również w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 Łukasz Lasek, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się międzynarodowymi sporami gospodarczymi oraz sprawami karnymi dotyczącymi poważnych 
oszustw, korupcji i prania pieniędzy.

Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest członkiem 
Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Izby Adwokackiej w Warszawie, the Law Society 
of England and Wales, Young Arbitrators Sweden, European Criminal Bar Association, Association of Certified 
Fraud Examiners. Jest także członkiem Board of Trustees Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze (ERA) oraz 
Dean’s Global Advisory Board Indiana University Maurer School of Law (Bloomington, USA).

Brał udział jako pełnomocnik lub sekretarz trybunału w postępowaniach arbitrażowych toczących się na 
podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu 
(ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów ukończył kurs prawa 
angielskiego i europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz kurs prawa amerykańskiego 
w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. 
Fredricka G. Levina oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie odbył roczne 
studia na Indiana University Maurer School of Law w Bloomington w Stanach Zjednoczonych.

Jego praca magisterska pt. „Ograniczenia dostępu do leków jako skutek (uboczny?) ochrony patentowej” 
zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na najlepszą pracę magisterską 
o tematyce praw człowieka.
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 Marcin Marczuk, Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

Kieruje praktyką KMD.Lagal w zakresie prawa spółek i rynku kapitałowego. Znany doradca wśród  
przedsiębiorców rynku kapitałowego. Wielokrotnie wyróżniany przez renomowane stowarzyszenia praktyków 
oraz podmioty certyfikujące (m.in. Chambers & Partners, LEGAL 500, IFLR 1000, Rzeczpospolita, Parkiet) jako 
wiodący ekspert w obszarze Capital Market (Equity, Debt). Przygotował kilkadziesiąt pierwszych i wtórnych 
ofert publicznych na bazie prospektów czy memorandów oraz dokumentację transakcyjną dla przejęć 
i połączeń na bazie wezwań i transakcji negocjacyjnych M&A. Występuje w imieniu emitentów, sprzedających, 
podmiotów dominujących oraz domów maklerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF i sądami 
administracyjnymi oraz instytucjami runku kapitałowego. Specjalizuje się także w kształtowaniu programów 
motywacyjnych dla managerów, a także w zagadnieniach regulacyjnych oraz informacyjnych emitentów. 
Współautor dużych komentarzy CH Beck dotyczących rynku kapitałowego, MAR i papierów dłużnych. 
Uczestniczy w pracach zespołu komentarza do AML (zap. Wolters Kluwer). Komentator prasowy i środowiskowy 
wydarzeń na rynku giełdowym i ich zagadnień prawnych.

 Wojciech Marszałkowski, LL.M, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się sporami podatkowymi i karno-skarbowymi oraz międzynarodowym prawem podatkowym. 
Doradza w zakresie podatków dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, w tym w zakresie 
konsekwencji zmian rezydencji podatkowej, planowania podatkowego oraz cen transferowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także 
prestiżowe studia podatkowe w Szkole Prawa Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie uzyskując tytuł 
LL.M. z wyróżnieniami. W Stanach Zjednoczonych zdobywał doświadczenie w wiodącej międzynarodowej 
kancelarii prawnej w dziale doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów zwolnionych z opodatkowania.

 Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Zbigniew posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów 
gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak i bieżącej obsługi prawnej. Dysponuje 
bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym 
stopniu innowacyjności. Posiada również rozległą wiedzę na temat regulacyjnych aspektów obrotu 
papierami wartościowymi. 

Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym w nabyciach spółek publicznych, 
strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów 
wartościowych na rynku polskim i zagranicznym.

Pionier w dziedzinie transakcji giełdowych. Doradzał przy wielu precedensowych transakcjach w Polsce.

Współtwórca regulacji rynku kapitałowego. Członek pierwszego zespołu urzędu Komisji Papierów 
Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd  
(2004 –2005) prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na 
celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku.

Jest współautorem:

› ustawy o funduszach inwestycyjnych;

› ustawy o obligacjach;

› pakietu trzech ustaw oraz aktów wykonawczych, regulujących obecnie polski rynek kapitałowy.
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 Danuta Pajewska, Radca Prawny, Strarszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Jest współodpowiedzialna za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Zajmuje 
się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji 
finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance i business 
compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych.

Przygotowuje prawne części prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych związanych 
z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na 
rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu 
obowiązków informacyjnych, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, 
a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, 
banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz 
outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W latach 1989-1990 pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Finansów oraz jako doradca 
ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Uczestniczyła w pracach grupy roboczej 
tworzącej prawne regulacje rynku kapitałowego w Polsce. Była dyrektorem Biura Prawnego w Komisji 
Papierów Wartościowych. Współtworzyła pierwsze regulacje dotyczące publicznego obrotu papierami 
wartościowymi. W latach 1995-1999 była przewodniczącą Sądu Arbitrażowego przy Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A., a do roku 2006 – sędzią tego sądu. Była radcą prawnym w Centrum Operacji 
Kapitałowych Banku Handlowego S.A. i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego 
S.A. Współpracowała z Deloitte, po czym dołączyła do kancelarii prawniczej współpracującej z Deloitte 
jako wspólnik odpowiedzialny za zagadnienia rynku kapitałowego.

 Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Jest współodpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych.

Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji 
finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance, zwłaszcza 
w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu i compliance.

Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją akcji, obligacji i produktów 
strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, transakcjach 
przejęć oraz nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków 
informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów 
wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji 
finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania 
produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed 
Komisją Nadzoru Finansowego.

Uczestniczy w pracach dotyczących finansowania projektów (umowy kredytu, nabycie akcji, szczególne 
rodzaje finansowania), nabywania wierzytelności i powiązanych zabezpieczeń oraz sekurytyzacji 
wierzytelności.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentem Centrum 
Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim.
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 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego 
oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes Gutenberg-Universität 
w Mainz. 

Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG 
m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt „Analiza 
ESG spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, 
działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 
Członek Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu.

Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu m.in: „Strona www jako element komunikacji spółki 
giełdowej z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na 
komunikację spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych - analiza 
jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

 Rafał Rapala, Radca Prawny, Starszy Partner, Szef praktyki prawa korporacyjnego oraz rynków 
kapitałowych, Kochański & Partners

Doradza klientom w  różnorodnych aspektach prawa spółek, fuzji i  przejęć, konfliktów właścicielskich 
w  spółkach, projektów typu JV, a także restrukturyzacji właścicielskiej, finansowej i  majątkowej 
z  udziałem wielu stron. Jeden z czołowych prawników w Polsce w  zakresie prawa spółek oraz fuzji 
i przejęć, projektów typu JVA, rynków akcji, transakcji typu private equity oraz restrukturyzacji grup 
kapitałowych.

Specjalizuje się w obsłudze złożonych, prestiżowych ofert typu public equity i private equity oraz 
transakcji fuzji i przejęć (w tym wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji), projektów typu JVA, a także 
w szeroko rozumianym prawie spółek, w tym doradztwie w zakresie ładu korporacyjnego. Posiada 
bogate doświadczenie w doradztwie, w tym w kierowaniu międzynarodowymi zespołami prawników 
świadczących usługi doradcze na rzecz spółek, instytucji finansowych czy inwestorów private equity. 

Do jego klientów należą m.in.: przedsiębiorstwa z  sektora dóbr szybko zbywalnych (FMCG), sektora 
spożywczego i napojów, środków masowego przekazu i reklamy, sektora chemicznego, motoryzacyjnego, 
farmaceutycznego, kosmetycznego, militarnego, stoczniowego, zaawansowanych technologii, 
informatyki, fintech i nieruchomości, a także banki i instytucje finansowe.

Mecenas Rapala od wielu lat jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze, w tym 
Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000 oraz PLC Which Lawyer.
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 Krzysztof Rudnicki, Doświadczony Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Były oficer policji z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, biegły z zakresu wariografii 
kryminalistycznej, posiada bardzo szerokie doświadczenie w prowadzeniu analiz oraz przesłuchań, 
wykorzystywanych przez tzw. Archiwa X. Przez blisko 10 lat koordynował szkolenia z taktyki i technik 
przesłuchań metodami FBI, adresowane do przedstawicieli organów ścigania oraz służb specjalnych. 
Uznawany jest za jednego za najlepszych przesłuchujących w Polsce, potrafiącego zdobyć wielokrotnie 
więcej informacji w porównaniu do standardowych metod; twórca wielokanałowego przesłuchania 
progowego, kontekstowych technik ogniskowania oraz narzędzi wspomagających analizę behawioralną. 

 Aneta Serowik, Adwokat, Starszy Prawnik, Kochański & Partners

Zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, transakcjami fuzji i przejęć 
oraz postępowaniami sądowymi, w czym się specjalizuje. 

Posiada szerokie doświadczenie w wielowątkowych sporach korporacyjnych na tle prawa spółek, 
cywilnego oraz rynków kapitałowych, na każdym etapie, między spółką, właścicielami i członkami 
organów spółek, m.in. w sprawach odszkodowawczych, o nakazanie określonego zachowania, 
o ustalenie praw, czy w sprawach kwestionujących uchwały organów spółek. 

Zakres doświadczenia prawnego Anety obejmuje także transakcje fuzji i przejęć od strony 
korporacyjnej, jak i finansowania transakcji. Przed dołączeniem do zespołu prawa korporacyjnego 
pracowała w sektorze Banking & Finance w Kochański & Partners.

 Łukasz Strycharczyk, Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Ukończył WPiA UW uzyskując dyplom Summa cum Laude. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał 
w renomowanych kancelariach warszawskich, w tym w kancelariach obsługujących klientów 
korporacyjnych i międzynarodowych, jak również w organizacjach pozarządowych, w tym Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. 

W KMD.Legal odpowiada za obsługę postępowań spornych w odniesieniu do ryzyk managerów oraz 
osób prawnych na gruncie prawa karnego oraz w sprawach korporacyjnych. Zajmuje się zagadnieniami 
związanymi z identyfikacją, oceną i mitygacją ram odpowiedzialności, w tym w szczególności ryzyk 
związanych z odpowiedzialnością gospodarczą i karną oraz normami zgodności stosowanych przez 
przedsiębiorców procedur z obowiązującymi przepisami prawa (compliance). Projektuje regulacje 
wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców, zarówno w świetle wymogów 
MIFID II czy MAR, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak i innych 
ustaw. Uczestniczy w zespole komentarza do nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione (zap. Wolters Kluwer).
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 Łukasz Świątek, Senior Associate, Adwokat, KMD.Legal

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W ramach 
europejskiego programu wymiany ukończył również semestr na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Sztokholmie. Doświadczenie zdobywał w trakcie wieloletniej praktyki w renomowanych kancelariach 
prawnych. W kancelarii odpowiada za tworzenie i badanie struktur kapitałowych na potrzeby Klientów 
Kancelari.i Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów 
finansowych, w tym ofert publicznych, nabywania znacznych pakietów akcji, umów inwestycyjnych, 
wezwań i delistingów. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się również sporami pomiędzy spółkami 
publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz postępowań ugodowych i jednocześnie 
prowadzi skomplikowane sprawy sądowe przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego.   Projektuje 
regulacje wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców na gruncie ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, MIFID II czy MAR, jak i innych ustaw. Uczestniczy w zespole 
komentarza do nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione (zap. 
Wolters Kluwer).

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych SGH 
w Warszawie. Przez 23 lata był związany z organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

W latach 1996-2006 pracownik KPWiG, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Informacji 
i Analiz.

W latach 2007-2019 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kierował kolejno pracami Departamentu 
Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego.

Jako dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu (2007-2018), nadzorował wykonywanie przez emitentów 
obowiązków informacyjnych, wykrywanie przestępstw manipulacji i wykorzystania informacji poufnych, 
wykonywanie przez inwestorów obowiązków notyfikacyjnych o transakcjach oraz przestrzeganie 
przepisów o przejęciach spółek publicznych.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych (1999-2001).

Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007).

Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).
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 Jakub Znamierowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Doradza klientom i reprezentuje ich w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym zwłaszcza prawa karnego 
gospodarczego, oraz w sprawach obejmujących udział podmiotów korporacyjnych w postępowaniu 
karnym.

Prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające (internal investigations) i doradza w zakresie 
przeciwdziałania negatywnym skutkom czynów zabronionych.

Zajmuje się analizą ryzyk prawnokarnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Przygotowuje programy compliance oraz doradza w ich wdrażaniu i monitorowaniu.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa karnego i compliance.

Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą statusowi procesowemu podmiotu zbiorowego oraz 
podmiotów odpowiadających w związku z czynem zabronionym sprawcy w postępowaniu karnym, 
postępowaniu karnym skarbowym i postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych.

PARTNER TECHNOLOGICZNY 

 Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowanych 
technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju 
głosowań, badań preferencji i opinii w zebranych gremiach. Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają 
na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie między innymi w realizacji informatycznych głosowań 
na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych gremiów podejmujących decyzję w sposób 
kolegialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat produktów 
zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w informatycznych badaniach zjawisk i reakcji 
zachodzących w określonych grupach społecznych oraz w kilkuset systemach informatycznych badających 
poziom wiedzy określonych grup społecznych.

Spółka dysponuje jedną z największych w kraju baz sprzętowych do przeprowadzania tego typu głosowań 
i badań jak również korzysta na co dzień z wiedzy największej grupy specjalistów posiadających unikalne 
i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy 
sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których jest 
głosowanie lub zebranie preferencji i opinii, o przeróżnej skali organizacji, od prostych po bardzo skomplikowane, 
zbierające dane od bardzo dużej liczby respondentów lub analizujące i przetwarzające bardzo złożone dane. 
Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform programowych i sprzętowych i bazując na 
bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników spółka jest w stanie sprostać praktycznie każdemu 
zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej dziedzinie działalności. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi w niej, 
opracowanymi na bazie wieloletnich i bogatych doświadczeń procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek 
przypadkowości w toku realizowanych przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo 
wysokim statusie w rankingu wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje pogląd na 
bardzo wysoki standard oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA usług.

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl
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 EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo 
podatkowe, doradztwo biznesowe oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne. Na całym świecie EY ma 
ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje blisko 300 tys. specjalistów. Łączą ich wspólne wartości 
i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług. Misją EY jest   - „Building a Better 
Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my 
sami.

 EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, 
Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY. EY Polska był wielokrotnie 
nagradzany przez media biznesowe tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa 
podatkowego, firma wygrywała również rankingi na najlepszą firmę audytorską.

 EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, 
której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year 
organizowanym co roku w Monte Carlo.

 EY to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma była wielokrotnie wyróżniana tytułem Najbardziej 
Pożądany Pracodawca w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową 
organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingu Great Place to Work w kategorii 
organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników. EY to także Idealny Pracodawca według 
Uniwersum.

Więcej informacji: www.ey.com/pl

 Zespół KMD.Legal został zbudowany wokół wiodących autorytetów w środowisku prawniczym, 
posiadających uznanie i szacunek oraz legitymujących się stopniami naukowymi i dorobkiem naukowym. 
Posiadamy wszechstronne i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu najtrudniejszego doradztwa prawnego 
w sytuacjach kryzysowych o ogólnopaństwowym wymiarze, świadczonych centralnym organom państwa 
i organom wspólnotowym, takim jak Marszałek Sejmu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości Szef 
Kancelarii Sejmu oraz ETS, które są przydatne w prowadzeniu spraw naszych klientów.

 Świadczymy usługi w rozległym zakresie w obszarze rynku kapitałowego na rzecz emitentów papierów 
wartościowych, inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego. 
Doradzamy przy przygotowywaniu i dokumentacji ofert publicznych i niepublicznych emisji instrumentów 
finansowych.  Pozostajemy w relacjach z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami  w zakresie doradztwa 
w otoczeniu legislacyjnym. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w zakresie prac 
legislacyjnych dotyczących funkcjonowania emitentów i firm inwestycyjnych na rynku krajowym. Oferujemy 
wsparcie w zakresie regulacyjnym (compliance) jak i przy prowadzeniu sporów korporacyjnych oraz 
doradztwo w kompleksowej usłudze w sprawach nieuczciwej konkurencji, antymonopolowych czy karno-
gospodarczych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych na wszystkich szczeblach, 
od spraw toczących się przed organem administracji, w tym przed KNF, do spraw zawisłych przed sądami 
administracyjnymi każdego szczebla. 

Więcej informacji: www.kmd.legal
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 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest odpowiedzialny za prowadzenie 
i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi 
w Polsce, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie 
obrotu (ASO), prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. KDPW realizuje również 
szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, 
zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. 

 Od 2012 r. KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji. Dzięki tej usłudze wszystkie podmioty, 
będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają 
transakcje w instrumentach pochodnych, mogą wypełnić obowiązek wynikający z europejskiego 
rozporządzenia EMIR w zakresie raportowania informacji do repozytoriów transakcji. 

 W 2020 r. ESMA rozszerzyła rejestrację repozytorium transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie 
z wymogami rozporządzenia SFTR.

 W 2013 r. KDPW rozpoczął nadawanie kodów LEI, niezbędnych w procesie raportowania transakcji. Tym 
samym KDPW poszerzył swoją ofertę jako Agencja Numerująca, nadając kody LEI, obok świadczonej już 
usługi nadawania numerów ISIN. Repozytorium transakcji w KDPW (KDPW_TR) było jednym z czterech 
pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie. W 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego 
zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych na świadczenie usług w zakresie 
udostępniania informacji o transakcjach jako zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu (ARM 
- Approved Reporting Mechanism). Posiadając status ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia 
usługi pośrednictwa w raportowaniu o transakcjach w całej Unii Europejskiej. 

 W skład Grupy Kapitałowej KDPW wchodzi także izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która w 2014 r. 
uzyskała unijną autoryzację jako trzeci kontrpartner w UE. 

Więcej informacji: www.kdpw.pl 

 O KOCHAŃSKI & PARTNERS 
Tam, gdzie postęp spotyka się z doświadczeniem i wiedzą, powstają innowacyjne rozwiązania prawne 
zapewniające naszym klientom usługi na najwyższym poziomie. 

W obliczu wyzwań stale zmieniającego się świata nie stoimy w miejscu – robimy pewny krok ku przyszłości. 

Nasz zespół blisko 100 najlepszych prawników pracuje w interdyscyplinarnych grupach łącząc  
specjalistyczną wiedzę z nowatorskim, biznesowym podejściem. 

Działamy w 5 kluczowych sektorach, które umożliwiają nam holistyczne spojrzenie na biznes: 

› Energetyka

› Infrastruktura 

› Technologia, Nauka i Przemysł 

› Usługi Finansowe 

› Nieruchomości

Łączymy prawo, technologię i certyfikację, tworząc kompleksowe produkty prawne. Nasze 
niekonwencjonalne podejście jest doceniane w prestiżowych międzynarodowych i polskich rankingach.  
Poznaj Kochański & Partners – firmę prawniczą jutra.

Więcej informacji: www.kochanski.pl
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 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem transakcji rynku kapitałowego, ofert publicznych, fuzji i przejęć, sprzedaży przedsiębiorstw, 
doradztwa na rzecz funduszy private equity i venture capital oraz restrukturyzacji.

 Kancelaria od wielu lat doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom, instytucjom finansowym, w tym 
funduszom private equity, bankom, instytucjom publicznym, a także innym podmiotom. 

 Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie zdobyte dzięki dziesiątkom zrealizowanych transakcji, 
w tym w ramach współpracy z renomowanymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy ceniona jest za kreatywność, efektywność i skuteczność w prowadzeniu 
transakcji.

 Najwyższa jakość świadczonych przez kancelarię usług była wielokrotnie doceniana. Zarówno kancelaria, jak 
i prawnicy zdobyli liczne nagrody przyznawane przez fachowe wydawnictwa i rankingi.

Więcej informacji: www.mrowiecfialek.com

 Kancelaria Wardyński i Wspólnicy założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych kancelarii 
prawnych w Polsce.

 Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę 
obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.

 Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki czemu 
mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami i kancelariami 
na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.

 Czerpiemy z najlepszych światowych wzorców w zakresie zarządzania firmą prawniczą. Stale doskonalimy 
działalność operacyjną firmy – z korzyścią dla klientów. Posiadamy certyfikat jakości PN-EN ISO 9001-2015 
w zakresie świadczenia usług prawnych.

 Cieszymy się opinią przyjaznego pracodawcy. Nasi prawnicy mogą się rozwijać zawodowo, biznesowo 
i społecznie, co gwarantują im m.in. programy szkoleniowe z zakresu prawa i umiejętności menedżerskich.

 Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców (www.
codozasady.pl), firmowego Rocznika, blogów prawa pracy (HRlaw.pl) i nowych technologii (www.newtech.
law), żywego komentarza do nowego Prawa zamówień publicznych (komentarzpzp.pl) oraz licznych 
publikacji i opracowań.

 Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, angielskim, 
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.

 Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

Więcej informacji: www.wardynski.com.pl
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ORGANIZATOR

 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój 
polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji 
rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, 
zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej 
gospodarki rynkowej w Polsce.

 Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie 
wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław 
Kachniewski. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do 
której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie 
zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. 
Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

 Obecnie SEG skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów 
krajowych. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą 
działań regulacyjnych i edukacyjnych.

Więcej informacji: www.seg.org.pl
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