Co zrobić, aby rynek
przetrwał kolejnych
25 lat: zagrożenia,
wyzwania, nadzieje

26-27 października 2016 roku
HOTEL NARVIL, SEROCK

Program KONGRESU
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11:50 - 13:40

	Rejestracja gości oraz lunch

13:40 - 13:50

	Powitanie gości
Agnieszka Popielewicz, Dziennikarka, Prezenterka Telewizyjna

13:50 - 14:00

	Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:00 - 15:30

	Dyskusja panelowa: 25 lat i co dalej?
›› Nowe wyzwania wobec wzrastającej konkurencji międzynarodowej
›› Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rynku
›› Funkcjonowanie giełd w nowym otoczeniu technologicznym
›› Wyzwania rynku wobec zmian w systemie emerytalnym
›› Polityka regulacyjno-nadzorcza a rozwój rynku

Moderator:
Maciej Głogowski, Dziennikarz, Radio TOK FM
Uczestnicy:
Mariusz Grendowicz, Członek Rady Nadzorczej, GTC
	Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury
Adam Pawłowicz, Wiceprezes Zarządu, Work Service
Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Michael Wolff, Prezes Zarządu, Pfleiderer Group

15:30 - 16:00

	Przerwa kawowa

16:00 - 17:30

	Dyskusja panelowa: Czy istnieje życie pozagiełdowe?
›› Możliwości notowania na innych rynkach
›› Alternatywne formy finansowania udziałowego
›› Granice możliwości finansowania przez banki
›› Finansowanie innowacji przez emisje obligacji

Moderator:
Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
Uczestnicy:
Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa LOTOS
Roman Młodkowski, Manager, konsultant, dziennikarz ekonomiczny
Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska
Ilona Weiss, Prezes Zarządu, ABC Data
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

18:00 - 19:00

Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego
z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego
(dla pierwszych 100 osób medale ze szczerego srebra)

19:30 - 20:00

	Koktajl
Ekskluzywny, zamknięty pokaz nowego BMW serii 5, jeszcze przed jego oficjalną premierą na rynku polskim

20:00 - 20:30

	Kameralne spotkanie z Janem Englertem, Dyrektorem Teatru Narodowego
Udział tylko dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

20:00

	Wieczorna Gala
›› Uroczysta kolacja
›› „Sztuka biznesu” – Gość Specjalny - Jan Englert, Dyrektor Teatru Narodowego
›› Zabawa przy muzyce
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7:00 - 8:00

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9:00 - 10:30

	I TURA warsztatów tematycznych

10:30 - 11:00

	Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

	II TURA warsztatów tematycznych

	Grupa I: Skuteczna transformacja firmy na różnych etapach jej rozwoju
Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu, BPI Polska
Michał Bud-Gusaim, Członek Zarządu, BPI Polska
Paweł Markowski, Członek Rady Nadzorczej, Unibep
	Grupa II: Strategie obrony przed zarzutem naruszenia przepisów o raportowaniu w działalności spółek publicznych
Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Prof. Krzysztof Oplustil, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
	Grupa III: Przed kamerą i na scenie
Justyna Smolińska, Infostrefa
Dariusz Dejk, Infostrefa

12:30 - 13:30

	Lunch

13:30 - 15:00

	Dyskusja panelowa: Menedżer jako zawód wysokiego ryzyka
›› Pierwsze miesiące z MAR
›› Ryzyka emitentów i menedżerów w nowym otoczeniu prawnym
›› Metody minimalizacji nowych zagrożeń
›› Teoria i praktyka egzekwowania regulacji
›› Problemy osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo

Moderator:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
	Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dariusz Witkowski, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

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.

	Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie podjął również studia doktoranckie na
Wydziale Zarządzania. Biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz
badania sprawozdań finansowych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Od 2005
roku prezes spółki audytorskiej Kancelaria Biegłych Rewidentów BURNOS AUDIT sp. z o.o. W latach
2011-2015 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczący Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zasiadał w Komisji ds.
standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów wspierając perspektywę sektora MŚP
w procesie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 roku
uczestniczył w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w międzynarodowych gremiach. Do 2011 roku był członkiem grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP i MŚFA działającej przy Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Obecnie członek Forum FEE ds. sektora MŚP
i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek. W latach 2012-2014 członek rady nadzorczej i przewodniczący komitetu audytu spółki giełdowej Magellan SA.
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	Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
Bartosz Drabikowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Banku Polskim od
20 maja 2008. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force - OECD.
W latach 2015 – 2016 był Członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka,
Audytu i Finansów. W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.,
odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo
i zarządzanie ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: Inteligo
Financial Services S.A, eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Karierę
zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór
nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak
i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno
na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services
Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities
Committee (Komisja Europejska). Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School,
gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest także absolwentem programu Executive
MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej,
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych). Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The
German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in.
przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

	Jan Englert
Dyrektor, Teatr Narodowy
Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. Absolwent warszawskiej PWST (1964). Od 1997 roku
w zespole Teatru Narodowego. Od 2003 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego. Należący
do grupy najwybitniejszych polskich aktorów zadebiutował w filmie już w wieku 14 lat w obrazie
Andrzeja Wajdy „Kanał”. Współpracował z wybitnymi polskimi reżyserami: Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem, Januszem Zaorskim, Filipem Bajonem i Juliuszem Machulskim. Ma na swoim
koncie mnóstwo kreacji filmowych i teatralnych, za które otrzymał wiele prestiżowych nagród m.in.
jest laureatem Złotej Maski, Złotego Ekranu, nagrody ministra kultury i sztuki II stopnia, nagrody
im. Zelwerowicza oraz nagrody im. Boya-Żeleńskiego. Został również odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem „Gloria Artis”. W latach 1981-87 był dziekanem
Wydziału Aktorskiego PWST, a później objął stanowisko rektora. W 1989 r. otrzymał tytuł naukowy
profesora. W latach 1992-1993 był członkiem Rady ds. Kultury przy Prezydencie RP. 20 lutego 1999
r. wręczono mu Superwiktora za całokształt twórczości.

	Maciej Głogowski
Dziennikarz, Radio TOK FM
Od 2007 kierownik redakcji ekonomicznej. Od 2014 gospodarz codziennego magazynu EKG. Laureat nagród dziennikarskich m.in. najlepszy dziennikarz roku 2014 - Nagroda im. Władysława Grabskiego przyznana przez NBP, a także Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka i Nagrody Prezesa KIG. W latach 2014-2015 członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, a w 2011-2016
członek Kapituły Konkursu Liderów Bankowości i Ubezpieczeń.

	Mariusz Grendowicz
Członek Rady Nadzorczej, GTC
Do września 2014 r. pierwszy prezes zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych, spółki Skarbu Państwa powołanej w ramach rządowego programu Inwestycje Polskie. Bankowiec z 30-letnim stażem, rozpoczął swą międzynarodową karierę bankową w 1983 r., gdy podjął pracę w Grindlays Bank
w Londynie, w którym pracował do roku 1991. W latach 1991 – 1992 pracował w Citibanku w Londynie, a następnie w latach 1992 – 1997 w ING Banku, gdzie w latach 1992-1995 zajmował kierownicze
stanowiska w Polsce, zaś w okresie 1995-1997 był wiceprezesem zarządu ING na Węgrzech. Od 1997
do 2001 zasiadał w zarządzie ABN AMRO Bank Polska, ostatnio jako prezes zarządu banku oraz szef
grupy ABN AMRO na Polskę. Od 2001 do końca 2006 r., zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu
Banku BPH. Od 2008 do sierpnia 2010 r. prezes obecnego mBanku. Były członek zarządu Związku Banków Polskich, był również prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Banków i Instytucji Finansowych „Lewiatan”. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych m.in.:
Aviva Polska, Getin Noble Bank, Arctic Paper, oraz Globe Trade Centre. Pan Grendowicz studiował
Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Po opuszczeniu Polski ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii i uzyskał dyplom z Bankowości Międzynarodowej w The Chartered Institute
of Bankers w Londynie.

dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie ordynował
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, 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.
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	Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa LOTOS
Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń
krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii. Od 2013 roku pełni funkcję Członka
Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska
S.A.) związany od roku 1997, gdzie od roku 1999 kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy
2002 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, a w 2006 roku powołany do składu Zarządu. Brał udział w procesie restrukturyzacji wewnętrznej firmy, czego następstwem było m.in. powołanie do życia w 2005 roku Centrum Finansowo-Księgowego, świadczącego
usługi głównie z zakresu księgowości na rzecz Grupy LOTOS S.A. i spółek zależnych. Uczestniczył
w przygotowaniu Spółki do wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Był liderem
procesu przygotowywania koncepcji i organizacji finansowania Programu 10+. Umowa kredytowa
zawarta w czerwcu 2008 roku na realizację tego programu była największą w historii firmy i została
uznana za transakcję roku w europejskim sektorze naftowym. Był odpowiedzialny za przygotowanie
i monitorowanie realizacji programów oszczędnościowo-efektywnościowych. Sprawuje kontrolę nad
funkcjonowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi. Nadzorował realizację procesu
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w roku 2014 oraz przygotowywanie
koncepcji organizacji finansowania realizowanego obecnie Projektu EFRA – Efektywna Rafinacja.

	Jakub Makurat
Dyrektor Generalny, Ebury
Jakub Makurat jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów. Jest zangażowany w rozwój handlu zagranicznego w firmach sektora MSP w Polsce. Na co dzień współpracuje
z przedsiębiorcami w celu ułatwienia im dostępu do efektywnych rozliczeń i skutecznych metod
zarządzania ryzykiem finansowym.
Wcześniej Jakub pracował w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank, gdzie pomagał klientom w skutecznym zarządzaniu finansami. Ukończył studia w zakresie Finansów i Bankowości
a także Miedzynarodowej Integracji Europejskiej. Od 2011 roku Jakub zaangażowany jest w rozwój
przedsięwzięć w branży FinTech.

	Roman Młodkowski
Manager, konsultant, dziennikarz ekonomiczny
Manager i konsultant biznesowy w zakresie zarządzania mediami, komunikacji wewnętrznej
w korporacjach i komunikacji strategicznej. Dyrektor Zarządzający segmentu Biznes i Finanse
w Grupie Onet – RAS Polska. Twórca, Redaktor Naczelny i Dyrektor TVN CNBC (2007 - 2013),
wcześniej twórca i Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2001 - 2007). Laureat wielu nagród, między innymi Kisiela, Fikusa i Grand Press (2006). Absolwent Advanced Management Program IESE
Business School i Nauk Politycznych UW. Autor licznych, wielokrotnie nagradzanych formatów
telewizyjnych, w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma.

	Maciej Nowohoński
Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska
Od marca 2014 roku jest Członkiem Zarządu Orange Polska ds. Finansów. Zasiada również w radach
nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska. Z Orange Polska związany jest od 2003 roku.
W tym czasie pełnił funkcje w obszarze finansów m.in.: Kontrolera Grupy Orange Polska w latach
2006-2014. W latach 2010-2011 zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel. Natomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Przed
dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business
Consulting. Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii.

	Adam Pawłowicz
Wiceprezes Zarządu, Work Service
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zarządcze i transakcyjne w wielu sektorach gospodarki. W latach 2009-2014 był Prezesem Zarządu Konsalnet Holding. Zasiadał także na stanowisku Prezesa Zarządu Ruch S.A. i był Dyrektorem ds. rozwoju i marketingu w polskim biurze
White & Case. Piastował także funkcję Prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Jest
Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.
W Work Service S.A. odpowiada za rynek pracy tymczasowej, nadzorując zarówno funkcje sprzedaży jak i operacji na terenie całej Polski. W ramach odpowiedzialności za obszar rekrutacji i doradztwa
HR nadzoruje również spółki z Grupy: Antal i Work Service Professionnals.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów MBA na University of Calgary oraz
IESE Business School w Barcelonie.

	Agnieszka Popielewicz
Dziennikarka, Prezenterka Telewizyjna
Jej przygoda z mediami zaczęła się w roku 2002, gdy wygrała z Mamą I edycję konkursu „Matka
i Córka Oriflame Naturalna Więź”. Przez rok była twarzą firmy Oriflame. Finalistka wyborów Miss
Polski, a w roku 2005 reprezentantka Polski na międzynarodowym konkursie Miss Tourism International w Chinach. Jej przygoda z telewizja zaczęła się od pracy w Tele5, gdzie była gospodynią
programu „The Club”, współpracowała także z MTV Polska. W Telewizji Polsat od roku 2006, wspólnie z Maćkiem Dowborem i Maćkiem Rockiem prowadziła przez 5 sezonów program kulturalno-rozrywkowy „Się Kręci”. Wspólnie z Krzysztofem Ibiszem współprowadziła Galę 15-lecia Telewizji
Polsat, podczas której została ogłoszona nową twarzą Telewizji Polsat. Już 8 razy była gospodynią
Nocy Sylwestrowej w Krakowie, Warszawie i Gdyni, transmitowanej na żywo w Polsacie. W 2008
roku prowadziła wraz z Zygmuntem Chajzerem show „Gwiezdny Cyrk”. Od roku 2009 jest jedna
z prowadzących Festiwal Top Trendy i Top of The Top w Sopocie oraz Pikniku Country w Mrągowie.
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dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Od 2009 r. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu, z którego wydzielono w 2011 r. na gruncie europejskich aktów prawnych izbę rozliczeniową KDPW_CCP. Odpowiedzialna za realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług posttransakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski
rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających
z regulacji Unii Europejskiej. Kluczowymi inicjatywami w tym zakresie jest autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomienie od podstaw i rejestracja w ESMA repozytorium transakcji KDPW_TR,
uruchomienie nowych usług związanych z funkcją agencji numerującej na polskim rynku finansowym,
w tym nadawanie nowych kodów LEI, wprowadzenie usługi nettingu w papierach wartościowych.
W latach 2000-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako Doradca
Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej.
Pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów
Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym
Banku Polskim; członek Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów.
W 2015 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Rady Dialogu Społecznego, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodnicząca Kapituły Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego, którego organizatorem jest Narodowy Bank Polski. Przewodnicząca Rady Fundacji
Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1994-2009 wykładała w SGH, gdzie
uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki
Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

	Robert Wąchała
Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu
wycen przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych SGH w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista
w swojej dziedzinie, od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Wchodził
w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-obecnie)
oraz działającego przy GPW Komitetu ds. rynku papierów udziałowych (2012-obecnie). W latach
2001–2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później dyrektora
Departamentu Informacji i Analiz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 2007 roku dyrektor
Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, który jest odpowiedzialny za nadzór
nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz ich akcjonariuszy, prawidłowość ogłaszania i przeprowadzania ofert przejęcia, a także za wykrywanie przestępstw manipulacji oraz ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych. W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
sprawuje funkcję gestora systemu ESPI oraz koordynuje proces przygotowania emitentów papierów
wartościowych do wdrożenia regulacji Rozporządzenia MAR. Posiada wieloletnie doświadczenie jako
prelegent z zakresu regulacji polskiego rynku kapitałowego, w szczególności obowiązków ciążących
na emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz ich
akcjonariuszach.

	Ilona Weiss
Prezes Zarządu, ABC Data
Od 1 stycznia 2015 r. jest Prezesem Zarządu ABC Data SA – największej firmy w branży IT oraz
największego dystrybutora IT na rynku polskim wg rankingu TOP 200 ComputerWorld. Wcześniej
w latach 2012-14 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu tej Spółki. Jest też Partnerem ds. Inwestycji w grupie MCI. Pani Ilona Weiss pełniła wcześniej funkcje Wiceprezesa Zarządu w spółce Sygnity S.A. oraz dyrektora finansowego w spółce Sage Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za zarządzanie
strategiczne i operacyjne finansami grupy w Polsce. Zajmowała również kierownicze stanowiska
w dziale finansowym grupy Alcatel, a po globalnej fuzji Alcatel-Lucent była menedżerem finansowym odpowiedzialnym za unifikację polityki finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. Przedtem pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych oraz w Banku Handlowym w Warszawie SA. Była przewodniczącym Rady Nadzorczej
Sygnity Europe sp. z o.o., wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Max Elektronik SA, członkiem Rad
Nadzorczych spółek: Winuel SA, PB Polsoft sp. z o.o. oraz Sygnity Technology sp. z.o.o. Obecnie jest
członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital TFI SA. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada również globalne kwalifikacje
w zakresie zarządzania finansami ACCA (Londyn). Angażuje się w pracę organizacji branżowych i biznesowych. Od 2003 r. jest członkiem międzynarodowej organizacji ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants). W latach 2010-2013 roku pełniła funkcję Prezydenta ACCA Poland oraz była
członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum). Pełniła również funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem Dobrych Praktyk
Komitetów Audytu w Polsce.

	Prof. Marek Wierzbowski
Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik katedry tamże.
Długoletni wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Prezes Rady Giełdy w latach 1998 - 2002.
Członek Rady Zamówień Publicznych, prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, członek Rady Polsko
Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członek Rady European Law Institute z siedzibą w Wiedniu. Od
listopada 2014 powołany przez Prezes Rady Ministrów na stanowisko przewodniczącego Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi
liczne transakcje, m.in. sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji dużych przedsiębiorstw w tym PKN
Orlen, Tauron, itd. Tworzył domy maklerskie i fundusze inwestycyjne. Były partner w Weil, Gotshal
and Manges a następnie Linklaters. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra
Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym Sądu
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem kolegium NIK. Redaktor licznych komentarzy prawniczych m.in. do Prawa rynku kapitałowego i Prawa o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.
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	Dariusz Witkowski
Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Pełni funkcję Dyrektora w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Uprzednio pełnił funkcje
Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Prezesa Zarządu w Zakładach Tytoniowych w Lublinie S.A. oraz
w Karen S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 20092010 był zatrudniony w Konfederacji Pracodawców Polskich. Wcześniej przez trzy lata pracował
w UniCredit CAIB Poland. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko Członka Zarządu PKN Orlen, odpowiedzialnego za nadzór nad grupą kapitałową koncernu. W latach 2004-2005 pracował
jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadając za procesy prywatyzacji, w szczególności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu
Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1995 do 2004r.
pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - odpowiadał za procesy dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.
Wykładowca na wielu konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, nadzoru i publicznego obrotu papierami wartościowymi.

	Michael Wolff
Prezes Zarządu, Pfleiderer Group
Pan Michael Wolff urodził się w 1960 r. Jest dyplomowanym inżynierem ekonomii. Pracował
na kierowniczych stanowiskach w Helsa Werke GmbH & Co. KG, Glunz AG, Villeroy & Boch AG,
Freetime Group Germany GmbH i Optische Werke G. Rodenstock. Od kwietnia 2004 pracuje w koncernie Pfleiderer, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiadał za przeprowadzoną z sukcesem
restrukturyzację przedsiębiorstwa. Obecnie m.in. nadzoruje proces pełnej integracji Wschodniego i Zachodniego segmentu Grupy Pfleiderer oraz rozwój Grupy na międzynarodowych rynkach.
Do dnia 30.01.2015 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo SA.

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 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 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

PATRONAT HONOROWY
Ministerstwo Skarbu Państwa zajmuje się nadzorem właścicielskim i zarządzaniem portfelem spółek
z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Minister Skarbu Państwa dba o racjonalne wykorzystywanie zasobów majątku państwowego i prawidłowe funkcjonowanie gospodarki kraju.
Więcej informacji: www.msp.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) działa na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.). KNF sprawuje nadzór nad rynkiem
finansowym, który obejmuje: nadzór bankowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, nadzór nad
instytucjami pieniądza elektronicznego, nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych,
a także nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego
rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także
zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Więcej informacji: www.knf.gov.pl
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PARTNERZY INSTYTUCJONALNI
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest największą giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2016 r. mija 25 lat od jej uruchomienia. Lata doświadczeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów
czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych w świecie polskich instytucji finansowych.
GPW oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług. Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Giełda prowadzi ponadto
obrót instrumentami dłużnymi, instrumentami pochodnymi i produktami strukturyzowanymi, a przez
Fundację GPW dba o edukację społeczeństwa w zakresie rynku kapitałowego i inwestowania na giełdzie.
Trwające od wielu lat zainteresowanie krajowych i regionalnych przedsiębiorców debiutem na GPW
wzmacnia pozycję Giełdy jako jednego z największych w Europie i największego w Europie Środkowo-Wschodniej rynku pod względem liczby notowanych spółek.
Warszawska giełda systematycznie realizuje strategię rozwoju mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności rynku dla krajowych i zagranicznych spółek i inwestorów.
Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie.
Więcej informacji: www.gpw.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest centralną instytucją odpowiedzialną za
prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych standardach, w tym na zasadzie
całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest
odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz
w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również 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 listopada 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.
Od dnia 29 listopada 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.
Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki którym
możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-listing. Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi.
W skład Grupy Kapitałowej KDPW wchodzi także izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która w kwietniu
2014 r. uzyskała unijną autoryzację jako trzeci kontrpartner w UE.
Więcej informacji: www.kdpw.pl

PARTNERZY
Ebury to międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach finansowych dla małych i średnich
przedsiębiorstw – pomaga im rozwijać biznes na rynkach zagranicznych, eliminując bariery w obszarze rozliczania transakcji walutowych oraz zarządzania ryzykiem walutowym. Ebury umożliwia
transakcje w ponad 140 walutach, w tym wielu walutach odległych krajów (m.in. rupia indyjska,
chiński juan, real brazylijski, tajski bat, meksykańskie peso) oraz dostarcza sprawdzone rozwiązania
w handlu zagranicznym, dotychczas niedostępne dla polskich firm.
Precyzyjnie dobierając instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko kursowe, Ebury zwiększa
bezpieczeństwo dochodów i chroni marżę przedsiębiorców. Analizy i zestawy użytecznych informacji przekazywane codziennie przez analityków Ebury zapewniają przedsiębiorcom komfort i możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu własnego biznesu.
Ebury to zespół niemal 300 specjalistów posiadających bogate doświadczenie na światowych rynkach finansowych pracujących w 4 biurach: Londynie, Amsterdamie, Madrycie i Warszawie. Własne
centrum IT w Maladze (Hiszpania) dostarcza klientom bezpieczne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym najwyższej jakości platformę online.
Firma zrealizowała dotąd transakcje o łącznej wartości ponad 7 mld funtów (ok. 40 mld złotych). Ebury
za każdym razem głęboko analizuje biznes każdego z klientów, co umożliwia precyzyjne poznanie ich
potrzeb, zaoferowanie usług „skrojonych na miarę” i zapewnienie spersonalizowanego kontaktu (dedykowany specjalista). Do tej pory firma obsłużyła ok. 10 tys. europejskich eksporterów i importerów.
Gwarancją bezpiecznej współpracy z Ebury jest działalność pod nadzorem FCA (brytyjski odpowiednik KNF), w tym status Autoryzowanej Instytucji Płatniczej.
Więcej informacji: www.ebury.pl

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją
na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót
energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd do 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców.
Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego
(OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii
energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75
tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.
W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii po raz pierwszy przekraczając miliard złotych zysku. W grudniu 2013 roku akcje Energa SA zadebiutowały na warszawskim
parkiecie. Od tego czasu wartość spółki wzrosła o ponad 40 proc., a jej akcje wchodziły kolejno do
indeksów średnich i największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Obecnie spółka notowana jest w najbardziej prestiżowym indeksie WIG 20, a także w międzynarodowych indeksach
notowanych na giełdach w Londynie i Frankfurcie, czyli MSCI Poland i FTSE All World. Od 2010 r.
zysk oraz EBITDA Grupy wzrosły o ponad 60 proc., a przychody - o 12 proc.
Więcej informacji: www.grupa.energa.pl
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LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego
i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Od 2005 r. firma notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. LOTOS wydobywa gaz ziemny
i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego zlokalizowana w Gdańsku jedna
z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej
jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.
LOTOS to także sieć niemal 480 stacji paliw dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Paliwa z LOTOSU tankuje blisko 1/3 samochodów w Polsce. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych,
olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet czołgów. Produkty LOTOSU znajdują swoich odbiorców w ok. 75 krajach, głównie z rejonów basenu Morza Bałtyckiego i krajów bałkańskich, ale także w miejscach tak egzotycznych jak Togo, Martynika, czy Mauritius.
Obecnie na terenie rafinerii Grupy LOTOS powstają nowe instalacje składające się na Projekt EFRA
(Efektywna Rafinacja). Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji firma zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży o ok.
2 USD na przerobie każdej baryłki surowca. Zgodnie z założeniami, dzięki instalacjom produkcyjnym
Projektu EFRA, rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace
inwestycyjne mają zakończyć się w marcu 2018 roku.
Więcej informacji: www.lotos.pl

InfoStrefa S.A. to spółka należąca do Polskiej Agencji Prasowej i Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Misją spółki jest wspieranie podmiotów działających na polskim rynku kapitałowym
w obszarze komunikacji i relacji inwestorskich. Pomagamy spółkom w aktywnej komunikacji z inwestorami i akcjonariuszami, przyczyniając się do zwiększenia wartości spółek i budowania pozytywnego wizerunku. Podczas ponad 12 letniej obecności na rynku zrealizowaliśmy blisko 4 tysiące
transmisji, które w tym czasie zgromadziły ponad milion odbiorców, a w naszym archiwum posiadamy około 15 tysięcy materiałów wideo.
Jesteśmy wydawcą serwisu InfoStrefa.com, który łączy w sobie funkcjonalności dotychczasowych
serwisów: GPWInfoStrefa.pl oraz GPWMedia.pl. Użytkownikom serwisu - inwestorom giełdowym,
osobom zainteresowane rynkiem kapitałowym oraz emitentom udostępniamy w serwisie najświeższe informacje opracowane przez PAP, instytucje rynku kapitałowego, a także materiały wideo
i transmisje on-line z najważniejszych wydarzeń rynkowych realizowane przez spółkę InfoStrefa.
Z myślą o notowanych spółkach przygotowaliśmy rozwiązania umożliwiające publikację materiałów
własnych w serwisie InfoStrefa.com, które dodatkowo - dzięki kanałom dystrybucji Polskiej Agencji
Prasowej – znacząco zwiększają zasięg komunikacji prowadzonej przez spółki.
InfoStrefa.com to serwis tworzony przez naszą spółkę we współpracy z Polską Agencją Prasową i Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Dostępny jest także w wersji mobilnej. Zapraszamy do współpracy!
Więcej informacji: www.InfoStrefa.com

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Europie Środkowej. Posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie usług z zakresu telefonii stacjonarnej i komórkowej
oraz transmisji danych. W oparciu o nią świadczy usługi w najnowocześniejszych technologiach dla
20 mln klientów. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego, prowadzi własną
działalność badawczą i wdrożeniową w dziedzinie telekomunikacji. Jest znanym mecenasem kultury
i sportu a za pośrednictwem Fundacji Orange jest stale zaangażowany w działalność charytatywną.
Orange Polska, jako operator zintegrowany oferuje klientom indywidualnym i firmom kilkaset różnorodnych usług oraz kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych, dostępnych na terenie całego kraju
i poza granicami. Jest dostawcą ofert konwergentnych przygotowanych w oparciu nowoczesne usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, w tym szybkiego - szerokopasmowego dostępu do internetu i transmisji
danych, w technologiach stacjonarnych oraz mobilnych, telewizji cyfrowej HD i video na życzenie a także
licznych usług multimedialnych. Całkowity zasięg sieci Orange obejmuje 99,8 proc. populacji kraju.
Orange Polska jest częścią Orange - jednego z największych światowych operatorów telekomunikacyjnych, działającego w 29 krajach, gdzie obsługuje 247 mln klientów. Orange jest również jednym
ze światowych liderów w zakresie usług telekomunikacyjnych, świadczonych pod marką Orange
Business Services, na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw.
Marka Orange działa na globalnym rynku od 20 lat.
Więcej informacji: www.orange.pl

Pfleiderer Group z ponad 120 letnią historią jest obecnie czołowym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych specjalizując się w produkcji materiałów w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie. Grupa produkuje m.in. standardowe płyty wiórowe, blaty kuchenne, laminaty HPL, sztuczne okleiny oraz panele na bazie drewna.
Po zakończeniu transakcji odwrotnego przejęcia spółki-matki (Pfleiderer GmbH), co miało miejsce
w styczniu 2016 r., Pfleiderer urósł do rangi jednego z czołowych europejskich producentów wyrobów drewnopochodnych o przychodach na poziomie miliarda euro. Grupa pod względem wielkości
produkcji płyt wiórowych w Niemczech jest liderem, natomiast w Polsce zajmuje drugą pozycję.
Pfleiderer prowadzi działalność w 9 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce oraz Niemczech, zatrudniając łącznie ok. 3,4 tys. osób. Grupa jest w stanie sprzedawać produkty w całej Europie. Zarządza również oddziałami handlowymi w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii i Francji.
Więcej informacji: www.pfleiderer.pl
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Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni prowadzi praktykę
w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Kancelaria liczy ponad 30 doświadczonych i tytułowanych prawników. Zdobyte doświadczenie prawnicze oraz stosowany wektor biznesowego podejścia do transakcji na rynku kapitałowym umożliwiają nam wypracowywanie rozwiązań kompleksowych, bezpiecznych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Specjalistyczna wiedza
oraz zindywidualizowane podejście do każdej sprawy sprawiają, że liczni przedsiębiorcy obdarzają nas
zaufaniem. Od 2014 roku poszerzyliśmy zakres praktyki o obszar odpowiedzialności indywidulanej
związanej z podejmowanym ryzykiem gospodarczym, powierzając tę praktykę prof. M. Królikowskiemu.
Wedle rankingów „Gazety Giełdy Parkiet” zajmujemy od 2007 r. czołowe miejsca w zakresie liczby
IPO przeprowadzanych w Polsce. W rankingach Deal Watch znajdujemy się w ścisłej czołówce doradców zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć.
Międzynarodowe rankingi firm prawniczych - „Chambers Europe”, „Legal 500” czy „ILFR 1000”
- wymieniają nas wśród czołowych kancelarii prawa gospodarczego rynku polskiego, zwłaszcza
w obszarze capital markets i transakcji na equity. Chambers & Partners wskazuje partnerów Kancelarii: prof. M. Wierzbowskiego i mec. M. Marczuka jako liderów obszaru rynków kapitałowych.
Uczestniczymy w dorobku tworzenia doktryny prawa jako autorzy artykułów prawnych, glos czy
komentarzy. Współpracowaliśmy - między innymi - przy dwóch wydaniach najobszerniejszego
na rynku „Komentarza do prawa rynku kapitałowego”. Wydawnictwo CH Beck 2012 i 2014, jak też
świeżego „Komentarza do Ustawy o Obligacjach”, Wydawnictwo CH Beck 2015. Obie pozycje pod
red. prof. M. Wierzbowskiego.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała Kancelarii tytuły Firma Partnerska GPW
dla MSP oraz Lider Rynku Pierwotnego.
Jesteśmy rokrocznie wysoko klasyfikowana w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”,
jak również w rankingach Forbes.
Więcej informacji: www.wierzbowski.com

PATRONI
	ABC Data S.A. jest liderem rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz jedynym podmiotem działającym bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowej i Wschodniej
(należących do UE). Firma od ponad 25 lat oferuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie i elektronikę użytkową. ABC Data dysponuje największą na rynku ofertą ponad 73 tys. produktów ponad
430 renomowanych dostawców. Oprócz sprzętu IT Spółka oferuje swoim klientom usługi dodatkowe w ramach obszaru Value+. Dzięki systematycznemu rozwojowi i wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, firma zajmuje czołową pozycję w zakresie sprzedaży on-line.
W latach 2009 – 2014 ABC Data została pięciokrotnie wyróżniona nagrodą EMEA Channel Academy
dla najlepszego dystrybutora regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W 2015 roku spółka zajęła
pierwsze miejsce w głównym rankingu raportu Computerworld TOP 200 zostając trzeci rok z rzędu
największą firmą informatyczną na rynku polskim. Jako pierwsza firma z Polski została członkiem
GTDC, prestiżowego stowarzyszenia obejmującego 24 największych dystrybutorów IT na świecie.
W 2010 roku ABC Data zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji: www.abcdata.com.pl

AC S.A. to wiodący w Polsce i liczący się na świecie producent nowoczesnych systemów autogaz
LPG/CNG marki STAG do silników benzynowych i diesla z 30-letnim doświadczeniem w motoryzacji,
od 2011 r. notowany na GPW w Warszawie. AC jest największą firmą w segmencie instalacji gazowych
w Polsce (ponad 50% udziału w rynku). Export stanowi ponad 60% przychodów. Oferta produktowa
Spółki dociera do ponad 50 krajów. AC posiada własne spółki w Peru i we Włoszech. Instalacje STAG są
zamontowane w wozach policyjnych w kilku stanach USA potwierdzając ekonomię, ekologię i bezpieczeństwo produktów Spółki. AC produkuje również wysokiej jakości elektronikę i wiązki elektryczne,
w tym zestawy do haków holowniczych głównie na rynek Europy Zachodniej. AC posiada własne nowocześnie wyposażone Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym zatrudnia ponad 50 inżynierów.
Więcej informacji: www.ac.com.pl

	Atende S.A. to jedna z czołowych grup kapitałowych w branży IT w Polsce.
25 lat temu podłączyliśmy pierwsze polskie firmy do Internetu. Od tego czasu codziennie budujemy
sukces naszych klientów w oparciu o najnowsze i zaawansowane rozwiązania informatyczne z zakresu infrastruktury IT oraz innowacyjnego oprogramowania.
Specjalizujemy się w integracji teleinformatycznej, łącząc ofertę światowej klasy dostawców. Budujemy najnowocześniejsze sieci komputerowe i centra danych. Oferujemy najnowsze rozwiązaniach
z zakresu cyberbezpieczeństwa. Coraz ważniejszą częścią naszej działalności biznesowej stanowi
cloud computing i usługi utrzymaniowe.
Nie boimy się sięgać po wyjątkowo trudne i technologicznie złożone projekty. Odegraliśmy kluczową rolę w transformacji telekomunikacyjnej w Polsce, jaką była przemiana transmisji z głosu
na dane. Zbudowaliśmy wielousługową, ogólnopolską sieć na potrzeby numeru alarmowego 112
- zdolną do przesyłania danych, głosu i obrazu, łączącą ponad 900 lokalizacji.
Dzisiaj, jako grupa kapitałowa konsolidująca osiem spółek dostarczamy kompleksowe systemy IT
dla najważniejszych segmentów rynku: operatorów telekomunikacyjnych, energetyki, administracji
publicznej, mediów, sektora finansowego i służby zdrowia.
Zaprojektowaliśmy unikatowy system dystrybucji treści multimedialnych w internecie, z którego korzystają najwięksi nadawcy telewizji internetowej w Polsce. Dostarczamy systemy inteligentnego opomiarowania, będące kluczowe dla nowoczesnej energetyki. Oferujemy dedykowane oprogramowanie dla placówek ochrony zdrowia oraz administracji. Świadczymy usługi outsourcingu IT dla małych i dużych firm.
Wspieramy rozwój młodego pokolenia informatyków i promujemy polską kulturę.
Nasze wartości to najwyższa jakość, odpowiedzialność i pasja.
Tworzymy grupę, która buduje przyszłość.
Więcej informacji: www.atende.pl

Capital Partners specjalizuje się w inwestycjach realizowanych poprzez fundusze zarządzane przez
TFI Capital Partners. Autorska strategia „tworzymy wartość / inwestujemy w wartość” to unikalne połączenie private equity – inwestycji w spółki spoza rynku giełdowego o ponadprzeciętnych
perspektywach wzrostu, ze starannie wyselekcjonowanymi inwestycjami w spółki notowane
wybierane według kryteriów podobnych jak dla private equity.
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Zarządzane przez TFI Capital Partners aktywa netto przekraczają 200 mln zł i składają się z dwóch
funduszy: działającego od 2011 roku funduszu Capital Partners Investment I FIZ oraz uruchomionego
w 2014 roku funduszu CP FIZ w ramach którego działają dwa subfundusze CP Private Equity i CP Absolute Return. Oba fundusze, w które inwestuje Capital Partners, uzyskują ponadprzeciętne wyniki: Capital
Partners Investment I FIZ w ciągu 5 lat od lipca 2011 do czerwca 2016 powiększył wartość certyfikatu
ponad 4 razy uzyskując stopę zwrotu 307,4%, uruchomione w 2014 roku CP Private Equity i CP Absolute
Return w ciągu 7 kwartałów działalności uzyskały stopy zwrotu odpowiednio 35,3% i 27,1%.
Wieloletnia obecność na rynku kapitałowym wraz z wiedzą finansową i biznesową pozwalają wprowadzać efektywne rozwiązania umożliwiające stabilny i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw. W portfelu Capital Partners znajdują się: producent żywności ekologicznej Symbio, specjalizujący się w opakowaniach z płyt komórkowych Gekoplast, czy agencja płatnicza Monetia. W 2016 roku z sukcesem
zamknięto wieloletnią inwestycję w alternatywnego dostawcę gazu i energii elektrycznej Grupę Duon.
Więcej informacji: www.c-p.pl

Grupa Azoty S.A. - jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO
i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów
poliamidów (PA 6) i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu (POM ) oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej.
Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy w Polsce
i jeden z największych w Europie koncern chemiczny. Dzięki przemyślanej architekturze Grupa może
proponować swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów mineralnych
i tworzyw konstrukcyjnych przez alkohole OXO i plastyfikatory po pigmenty. Wiele z nich to rozpoznawalne marki handlowe o ugruntowanej od dawna renomie. Potwierdzeniem ich wysokiej jakości
są uzyskane certyfikaty, atesty i liczne nagrody branżowe. Własne zaplecza m.in. badawcze, projektowe i serwisowe umożliwiają Grupie prowadzenie także działalności usługowej.
W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość
o środowisko naturalne. Grupa Azoty jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od
30 czerwca 2008 r. Od 19 listopada 2009 r. jest nieprzerwanie notowana w Respect Index, czyli pierwszym
w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.
Więcej informacji: www.grupaazoty.com

LPP S.A., spółka notowana na GPW od 2001 roku, jest jedną z najszybciej rozwijających się firm
odzieżowych w Europie Środkowej i Wschodniej, a jej przychody w 2015 roku przekroczyły 5 mld
zł. Firma od ponad 20 lat działa w Polsce i za granicą, osiągając sukces na wymagającym rynku
fashion. LPP SA zarządza 5 znanymi markami: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, a w 2016 roku
zaprezentowała pierwszą markę premium – Tallinder. Firma na koniec drugiego kwartału 2016 r.
posiada sieć liczącą ponad 1 686 sklepów zlokalizowanych w 18 krajach. LPP tworzy miejsca pracy dla ponad 23 tys. osób w biurach i strukturach organizacji sprzedaży w Polsce, Europie, Azji
i Afryce. LPP należy do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW
w Warszawie oraz do prestiżowego indeksu MSCI Poland.
Więcej informacji: www.lppsa.com

LUG jest jednym z wiodących europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Oferuje swoim klientom nowoczesne i energooszczędne oprawy oświetleniowe do zastosowań komercyjnych, oparte na technologii LED, prowadząc działania zgodnie z regułami systemu
zarządzania jakością ISO9001.
Grupa Kapitałowa LUG S.A. realizuje strategię zrównoważonego wzrostu na wybranych rynkach
świata. W skład grupy wchodzą wyspecjalizowane spółki zależne prowadzące działalność w Polsce,
Niemczech, Brazylii, Wielkiej Brytanii a także na Ukrainie. Ponadto LUG posiada biura handlowe we
Francji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz na Litwie. Duży nacisk w ostatnich latach położono na rozwój nowoczesnych technologii. Realizacją tej strategii była budowa przez spółkę zależną
LUG Light Factory nowej hali produkcyjnej oraz wyposażenie jej w technologicznie zaawansowaną
linię produkcyjną komponentów oświetlenia LED. Podjęto też decyzję o budowie bazy laboratoryjno-rozwojowej z zespołem hal do produkcji elektroniki. Prace projektowe rozpoczęto w czerwcu
2014 roku, zakończenie inwestycji planowane jest na 2015 rok.
W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano budowę części produkcyjnej i magazynowej. W kolejnym
etapie powstanie zaplecze administracyjne. Nowy obiekt usytuowany będzie w Lubuskim Parku Przemysłowo Technologicznym w Nowym Kisielinie. Wartość inwestycji wynosi ok. 5 mln zł netto. LUG S.A. został
wyróżniony wieloma nagrodami za wysoką jakość komunikacji z inwestorami. Serwis relacji inwestorskich
LUG S.A. trafił w 2014 roku po raz piaty z rzędu do finałowej trójki. Tytuł najlepszej strony otrzymał
w 2014 roku po raz drugi z rzędu oraz trzeci raz w historii konkursu (nagrody w 2009 i 2013 roku). Raport
roczny LUG został uznany za Najlepszy Raport Roczny 2012 w kategorii spółek z rynku NewConnect.
Więcej informacji: www.lug.com.pl

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.
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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

PARTNER BIEGU
MENNICA

SKARBOWA

Mennica Skarbowa S.A. to jeden z największych dealerów złota inwestycyjnego, srebra oraz innych
metali i kamieni szlachetnych na polskim rynku. Zajmuje się obrotem (sprzedażą i skupem), przechowywaniem towarów inwestycyjnych oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych. Chcąc dostarczać produkty najwyżej jakości Spółka oferuje
monety i sztabki z renomowanych mennic z całego świata zrzeszonych w The London Bullion Market
Assosiation, a także kamienie szlachetne posiadające certyfikaty największych i najbardziej cenionych
instytucji gemmologicznych na świecie, tj. GIA, HRD oraz IGI.
Mennica Skarbowa S.A. od maja 2012 r. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect. Spółka może poszczycić się wyróżnieniami: Rekin Biznesu 2013,
e-Gazele Biznesu 2014 i 2015 od Pulsu Biznesu. Ponadto, Miesięcznik Kapitałowy w 2013 wyróżnił
Mennicę Skarbową S.A. za zoptymalizowanie kosztów działalności i rozsądne zarządzanie, prowadzące
do osiągnięcia dobrych wyników finansowych na przekór tendencji w całym sektorze. Od początku
działalności Spółka nieprzerwanie posiada status Rzetelnej Firmy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Mennica Skarbowa S.A. wciąż rozszerza swoją ofertę i otwiera nowe oddziały na terenie kraju. Od sierpnia 2016 r. pochwalić się może nową marką biżuterii - Tesori d’oro. Spółka spełnia
wszystkie wymagania konieczne do prowadzenia działalności regulowanej, m.in. wymagania Banku
Centralnego w zakresie swojej działalności, co potwierdza jej najwyższą wiarygodność i rzetelność.

Więcej informacji: www.mennicaskarbowa.pl

PARTNER SPECJALNY
BMW Group to jeden z największych i najbardziej utytułowanych producentów samochodów oraz
motocykli na świecie. Trzy marki należące do korporacji – BMW, MINI i Rolls-Royce są najbardziej
rozpoznawalnymi markami premium w motoryzacji. Pojazdy oferowane przez BMW wyznaczają
najwyższe standardy w zakresie designu, dynamiki, technologii i jakości, umacniając firmę na pozycji lidera innowacyjności w branży.
Trzy marki, jeden cel - nieustanny rozwój. Stałe dążenie do definiowania na nowo jakości premium sprawia, że samochody i motocykle BMW Group od lat stanowią źródło inspiracji dla ludzi na całym świecie.
Więcej informacji: www.bmw.pl

PARTNER ORGANIZACYJNY
Działalność Tatra Holding na polu biznesowym to przede wszystkim organizacja kongresów, wdrażanie programów motywowania pracowników i kadry zarządzającej oraz finansowanie imprez i wsparcie
sprzedaży. Kilkadziesiąt projektów zorganizowanych we współpracy z największymi instytucjami
i firmami polskiego rynku kapitałowego to gwarancja doświadczenia i profesjonalizmu Tatra Holding.
Wybrane realizacje:
1. Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG.
2. Konferencja programowa IDM.
3. Współpraca z BMW Polska Group.
Proponowane przez nas działania mają na celu zmaksymalizowanie ludzkiego potencjału w firmie
poprzez promocję zdrowia i sportu. Naszym flagowym produktem niezależnie od pory roku są
„Olimpiady sportowe” – firmowe oraz branżowe.
Zajmujemy się kompleksowym organizowaniem wydarzeń sportowych: konkurencje zimowe
- narciarstwo alpejskie, snowboard, biegi narciarskie, skitouring. Konkurencje letnie: imprezy biegowe, dyscypliny drużynowe, wyścigi szosowe/MTB.
Wybrane realizacje:
1. Capital Market Games - letnie oraz zimowe Igrzyska Rynku Kapitałowego.
2. FreerideFilm Festival.
3. „Henrik Kristoffersen w Polsce”.
Wspieramy sportowy rozwój dzieci i młodzieży oraz promujemy polską kulturę poprzez działalność
Fundacji „Góry Przenosić” im. Tytusa Chałubińskiego, która została założona przez Wojciecha Sularza, jako kontynuacja działań społecznych firmy Tatra Holding. Główne projekty fundacji:
1. Ogólnopolski Charytatywny Bieg Mikołajów.
2. „Zawody Koziołka Matołka” - Memoriał im. Kornela Makuszyńskiego, zimowe zawody dla rodzin.
Więcej informacji: www.tatraholding.pl
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