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Program konferencji
8 czerwca \ DZIEŃ I
11:00 – 12:00

	Rejestracja gości i powitalna kawa

12:00 – 12:10

Otwarcie Kongresu
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:10 – 13:40

Optymalne przygotowanie spółki do MAR
›› Wyzwania dotyczące identyfikacji informacji poufnej
›› Działania last minute
›› Problemy związane z identyfikacją osób blisko związanych
›› Automatyczna identyfikacja osób blisko związanych biznesowo
Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Krajewski, Dyrektor Segmentu Duże Firmy, Doradcy Podatkowi, Biegli Rewidenci, Wolters Kluwer S.A.
Wiesław Łatała, Partner Zarządzający, Radca prawny, Doradca podatkowy, Kancelaria Łatała i Wspólnicy
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:40 – 14:40

Lunch

14:40 – 16:10

Komunikacja poza ESPI
›› Zintegrowane myślenie, zintegrowane raportowanie – doświadczenia Unicredit
›› Jakich informacji szuka rynek. Skuteczna komunikacja miedzy spółką a inwestorami finansowymi
›› Nowa InfoStrefa

	Myriam Kabbaj, Group Sustainability, UniCredit Group
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dario Mezzaqui, Partner, International Markets, Message
Piotr Rożek, Zastępca Redaktora Naczelnego, PAP Biznes
	Andrzej Szerszeń, Prezes Zarządu, InfoStrefa S.A.
16:10 – 16:30

	Przerwa kawowa

16:30 – 17:30

	Raportowanie danych niefinansowych
›› Które spółki będą zobowiązane do raportowania CSR?
›› Jaki standard dla rynku polskiego?
›› Praktyczne aspekty raportowania CSR
Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
dr Jacek Dymowski, Redaktor Naczelny Polskiego Standardu Raportowania Danych Niefinansowych
Monika Kulik, Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Orange Polska S.A.,
Członek Zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Czesław Sadkowski, Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy S.K.A.

18:00 – 19:30
20:00

XII Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego
	Wieczorna Gala
›› Ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu ZSE IX
›› Uroczysta kolacja
›› Zabawa przy muzyce

9 czerwca \ DZIEŃ II
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

7.30 – 8.30

	Rozpoznaj racjonalnego inwestora w Twojej spółce
›› Przesłanki tworzenia polityki informacyjnej
›› Opracowywanie zasad komunikacji spółek z inwestorami
›› Możliwości zatwierdzenia polityki informacyjnej przez racjonalnego inwestora

8:45 – 9:45

Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:00 – 11:30

	I tura warsztatów tematycznych*

11.30 – 12.00

	Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

	II tura warsztatów tematycznych*
Grupa I: Financial information vs. Non-financial information in digital corporate communication:
the path towards integration**
Agnieszka Stanik, Senior Consultant, Message		
Myriam Kabbaj, Group Sustainability, UniCredit Group
Grupa II: Polskie spółki giełdowe na tle trendów w relacjach inwestorskich i komunikacji korporacyjnej online
Barbara Belniak, Content Specialist & Project Manager, Message
Grupa III: Jak rozmawiać z inwestorami instytucjonalnymi – oczekiwania inwestorów, wyzwania dla spółek
Jarosław Oleś, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Martis CONSULTING
Piotr Rożek, Zastępca Redaktora Naczelnego, PAP Biznes
Grupa IV: Nowe możliwości komunikacji spółki z rynkiem kapitałowym – portal www.infostrefa.com
Kamila Ligienza, Kierownik Projektów, PAP Biznes
Bartłomiej Wnuk, Key Account Manager, InfoStrefa S.A.
Grupa V: Wsparcie IT w identyfikacji osób blisko związanych biznesowo – case study
Piotr Welenc, Dyrektor Rozwoju Rynku GRC, Wolters Kluwer S.A.

13:30 – 14:30
14:30 – 15:30

Lunch
	Wdrażanie MAD/MAR
›› Najważniejsze postanowienia zmienianych regulacji
›› Stan prac legislacyjnych
›› Problemy okresu przejściowego

Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
	Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE STOWARZYSZENIA
http://seg.org.pl/pl/viii-kongres-relacji-inwestorskich-spolek-gieldowych-seg
* Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdą się w Formularzu Zgłoszeniowym oraz na stronie www.seg.org.pl.
** Warsztat prowadzony częściowo w języku angielskim.

www.seg.org.pl

W trakcie kongresu poruszymy tematy:
›› Wyzwania dotyczące identyfikacji informacji poufnej
›› Działania last minute
›› Problemy związane z identyfikacją osób blisko związanych
›› Automatyczna identyfikacja osób blisko związanych biznesowo
›› Zintegrowane myślenie, zintegrowane raportowanie – doświadczenia Unicredit
›› Jakich informacji szuka rynek. Skuteczna komunikacja miedzy spółką
a inwestorami finansowymi

›› Nowa Infostrefa
›› Które spółki będą zobowiązane do raportowania CSR?
›› Jaki standard dla rynku polskiego?
›› Praktyczne aspekty raportowania CSR
›› Najważniejsze postanowienia zmienianych regulacji
›› Stan prac legislacyjnych
›› Problemy okresu przejściowego

PRELEGENCI
Piotr Biernacki
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Prezes Zarządu Fundacji 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.

Dr Jacek Dymowski
Redaktor Naczelny Polskiego Standardu Raportowania Danych Niefinansowych
Od ponad 15 lat zajmuje się planowaniem strategicznym. Wyspecjalizował się w budowaniu strategii
zrównoważonego rozwoju. W przeszłości zawodowo związany z Arthur Andersen, Orange Polska
oraz D. Kulczyk i J. Santorskim. Obecnie pracuje jako niezależny doradca. Był twórcą merytorycznej
strony RESPECT Index i współtwórcą samego projektu oraz autorem pierwszego w Polsce raportu
CSR przygotowanego w oparciu o wytyczne GRI. Uczestniczył w pracach PKN nad normą PN-ISO
26000. Współtworzył w ramach międzynarodowego zespołu UNDP narzędzie monitorowania rozwoju CSR w krajach Europy Środkowej. Opracował autorski model oceny inwestycji w projekty CSR
oraz dwa modele wspomagające wdrażanie CSR w mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstwach.
Pracował dla takich marek jak Autostrada Wielkopolska, Barlinek, Budimex, Coca-Cola HBC Polska,
Fundacja LOTTO Milion Marzeń, GPW w Warszawie, Grupa Azoty, IKEA, Kulczyk Investments, LW
Bogdanka, Orange, Pekaes, PGE, UNDP, czy PZU.
Doktoryzował się w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Jestem też absolwentem tej uczelni na kierunkach Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz
Finanse i Bankowość. Ukończył MBA na Oxford Brookes University
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	Myriam Kabbaj
Group Sustainability, UniCredit
Urodzona w miejscowości Pula (Chorwacja), w lipcu 1976. Absolwentka International Business na
University of Trieste (Włochy) oraz Business Administration, MIB School of Management (Włochy).
Przed dołączeniem do UniCredit, pracowała jako Strategic Consultant w Mediolanie i Chicago dla
L.E.K. Consulting, specjalność M&A oraz private equity. Następnie dołączyła do Italian National
Agency for the development of businesses and attraction of investments, Invitalia (Rzym) gdzie jej
obowiązki dotyczyły venture capital. Od 2010 pracuje dla UniCredit Group Sustainability.

	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 międzynarodowej organizacji
zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym – IOSCO.

	Maciej Krajewski
Dyrektor Segmentu Duże Firmy, Doradcy Podatkowi, Biegli Rewidenci, Wolters Kluwer S.A.
Zajmuje się kreowaniem strategii i budową oferty wydawnictwa dla dużych przedsiębiorstw, w tym
spółek giełdowych. Od blisko 10 lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym, w tym tworzeniem
i wdrażaniem nowych ofert, zarządzaniem cyklem życia produktów wydawniczych, analizą potrzeb
klientów z zakresu informacji prawnej oraz narzędzi zarówno dla prawników jak i tzw. paralegals w
firmach (księgowych, kadrowych, specjalistów BHP itp.). Przez wiele lat pracował na rynku produktów podatkowych a obecnie wdraża rozwiązania compliance dla dużych firm. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz szeregu studiów podyplomowych i kursów
z zakresu zarządzania, marketingu czy tworzenia strategii biznesowych. W Wolters Kluwer S.A.
od ponad 15 lat początkowo na szczeblach redakcyjnych a obecnie w pionie biznesu.

	Monika Kulik
Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Orange Polska S.A.,
Z firmą związana jest od 2001 roku. Odpowiada za raportowanie pozafinansowe i przygotowanie
corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska, proces dialogu z interesariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności oraz realizację programów
z zakresu integracji i edukacji cyfrowej.
Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona
Koźmińskiego. Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

	Wiesław Łatała
Partner Zarządzający kancelarii Łatała i Wspólnicy radca prawny, doradca podatkowy
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych i podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Jest także ekspertem w
zakresie transakcji M&A oraz restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych. Od wielu
lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na rynku
regulowanym. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także
arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Od
wielu lat jest prelegentem na konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu prawa i podatków.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Podyplomowe
Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Asystent prof. Ireneusza
Weissa w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dario Mezzaqui,
Partner, International Markets, Message
Zdobył pierwsze doświadczenia zawodowe i rozwinął swe kwalifikacje, pracując w firmie Tradermade
Intl Ltd, będącej liderem na włoskim rynku usług, w zakresie analiz i prognoz finansowych, oferowanych głównie przedsiębiorstwom z branży przemysłowej.
W roku 1998 rozpoczął pracę w grupie Dow Jones, gdzie nadzorował rynek południowo-europejski dla Dow Jones Newswires, prestiżowej agencji informacyjnej należącej do „Wall Street Journal”.
Po kilku latach pracy w spółce akcyjnej Il Sole 24 Ore Spa na stanowisku Dyrektora Marketingu,
został jednym z założycieli i pomysłodawców agencji Message.
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Piotr Rożek
Zastępca Redaktora Naczelnego, PAP Biznes
W PAP pracuje od 16 lat, początkowo jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce giełdowej, następnie przez 7 lat jako szef zespołu giełdowego, a następnie redaktor ds. analizy rynków finansowych i rozwoju serwisu. Koordynuje w redakcji pracę nad newsami z rynków finansowych, jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu debat nt. strategii rynkowych i prognoz TFI oraz nt. perspektyw
rozwoju rynku finansowego w Polsce.

	Czesław Sadkowski
Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy S.K.A.
Czesław Sadkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W roku 2003 został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Opolu. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe z Prawa Europejskiego
w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, a w roku 2014 studia podyplomowe LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako
jeden z nielicznych specjalistów na terenie całego kraju, wykorzystując znajomość prawa międzynarodowego skutecznie reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach rozstrzyganych przed Sądem I Instancji, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz przed Sądami w Rosji,
Ukrainie oraz Mołdawii. Uczestniczył również w Parlamencie w pracach nad ustawą o Straży Ochrony Kolei. Przeprowadza wraz z Działem Prawa Handlowego i Podatkowego Kancelarii Sadkowski
i Wspólnicy wiele procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu
Państwa oraz o kapitale prywatnym. Jako wykładowca w dużych firmach szkoleniowych na terenie
całego kraju oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu prowadzi również działalność dydaktyczną zagadnień z prawa gospodarczego, podatkowego, prawa pracy.

	Andrzej Szerszeń
Prezes Zarządu, InfoStrefa S.A.
Prezes Zarządu spółki InfoStrefa S.A. Wcześniej, przez ponad 20 lat pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na wielu stanowiskach, w tym przez ostatnie lata jako dyrektor
w działach zajmujących się rozwojem biznesu, marketingiem, promocją, współpracą z klientami
i parterami biznesowymi GPW. Brał udział we wszystkich kluczowych projektach Giełdy związanych
z rozwojem rynku giełdowego. Był m.in. ze strony GPW szefem projektu uruchomiania wspólnie
z Polską Agencją Prasową serwisu dla spółek i inwestorów GPWInfostrefa (obecnie InfoStrefa.com).
Przed pracą na GPW dziennikarz piszący na tematy społeczno-gospodarcze.

	Robert Wąchała
Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych SGH
w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista w swojej dziedzinie. W latach 2001 – 2006 pełnił
funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później dyrektora Departamentu Informacji i Analiz KPWiG. Od 2007 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem przez spółki publicznie obowiązków informacyjnych, a także za wykrywanie przestępstw na rynku kapitałowym. Członek Komisji
Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007) oraz członek Komisji indeksów Giełdowych (2005-2009).

Dariusz Witkowski
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Pełni funkcję Wiceprezesa w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Uprzednio pełnił funkcje
Prezesa Zarządu w Zakładach Tytoniowych w Lublinie S.A. oraz w Karen S.A. notowanej na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009-2010 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 2004 r. 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.
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Patronat Honorowy
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) działa na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz.U.2016.174 j.t.).
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

Partnerzy Instytucjonalni:
Fundacja Standardów Raportowania jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych.
Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców.
Najistotniejszym projektem prowadzonym aktualnie przez Fundację jest opracowanie Ogólnych
Standardów Raportowania (OSR). Służą one spółkom notowanym na warszawskiej giełdzie jako
wsparcie przy tworzeniu własnych polityk informacyjnych (Indywidualnych Standardów Raportowania). Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy
interesariuszy rynku powodują, że OSR jest standardem środowiskowym.
Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowania na rynkach kapitałowych i finansowych. Działający w ramach Fundacji Komitet Certyfikacyjny,
w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających poszczególne grupy uczestników polskiego rynku kapitałowego, zajmuje się certyfikacją Indywidualnych Standardów Raportowania opracowanych na podstawie OSR.
Więcej informacji: www.standardy.org.pl

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 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

Partnerzy Strategiczni:
Message. Dostarczamy spółkom notowanym na giełdzie rozwiązania pomagające poprawić ich
transparentność, dostęp do informacji oraz interakcję ze wszystkimi interesariuszami poprzez Internet.
Rozpoczęliśmy działalność w 2004 roku w Mediolanie. Obecnie współpracujemy z największymi notowanymi we Włoszech spółkami (Ftse Mib), w ramach ścisłego partnerstwa z giełdą w Mediolanie
(Borsa Italiana – London Stock Exchange Group). W 2011 roku otworzyliśmy biuro Message w Warszawie, którego zad aniem jest obsługa spółek notowanych w Polsce.
Przed założeniem Message, nasza kadra zarządzająca pracowała w grupach mediowych działających na rynku finansowym, prowadząc operacje internetowe dla międzynarodowych firm takich
jak Dow Jones (wydawca Wall Street Journal) i “Il Sole 24 Ore” (włoska gazeta finansowa). Ten rodzaj
doświadczenia pozwala na zaoferowanie naszym klientom ekspertyz z obszaru komunikacji korporacyjnej, wraz z głęboką znajomością zagadnień dotyczących relacji z inwestorami, ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowania zintegrowanego.
Projektujemy oraz dostarczamy:
›› Serwisy korporacyjne
›› Sekcje dla relacji inwestorskich oraz CSR
›› Raporty online oraz PDF
›› Narzędzia interaktywne
›› Aplikacje mobilne dedykowane inwestorom

Łączymy doświadczenie w doradztwie komunikacyjnym online z wysokiej jakości zarządzaniem projektem,
zespołem stałych grafików, działem IT oraz redaktorami, którzy dbają o odpowiednią prezentację treści.
Więcej informacji: www.messagegroup.eu
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Polska Agencja Prasowa to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
250 dziennikarzy i 50 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają
media, urzędy państwowe, instytucje i przedsiębiorcy. PAP oferuje także profesjonalną informację
biznesową dla inwestorów i instytucji na rynkach finansowych w ramach Serwisu Ekonomicznego
PAP Biznes.
Więcej informacji: www.pap.pl

	Wolters Kluwer N.V. (AEX: WKL) jest światowym liderem w dziedzinie usług informacyjnych i rozwiązań dla profesjonalistów w dziedzinie zdrowia, podatków i rachunkowości, ryzyka i zgodności,
finansów i sektorów prawnych. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji
każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z wyspecjalizowaną technologią i usługami. Wolters Kluwer odnotował 2015 roczne przychody
na poziomie 4,2 mld Euro. Firma, z siedzibą w Alphen aan den Rijn, Holandia, obsługuje klientów
w ponad 180 krajach, prowadzi działalność w ponad 40 krajach i zatrudnia 19.000 osób na całym
świecie. Akcje Wolters Kluwer są notowane na giełdzie Euronext w Amsterdamie (WKL) i są ujęte
w AEX i Euronext 100.

Partnerzy:
	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 na www.InfoStrefa.com

Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych, której podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną.
Energa zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 182 tys. km linii energetycznych, którymi w 2015 roku przesłane zostało 21,5 TWh
energii. Sieć dystrybucyjna Grupy obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2. Moc zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi ok. 1,3 GW, z których w 2015 r. wyprodukowane zostało 4,1
TWh. Energia jest generowana ze zróżnicowanych źródeł, takich jak: węgiel kamienny, woda, wiatr
i biomasa. W swojej działalności Grupa Energa koncentruje się na osiągnięciu pozycji preferowanego, niezawodnego, przyjaznego środowisku producenta i dostawcy energii. W 2015 roku wynik
EBITDA Grupy wyniósł 2 196 mln zł. 24 maja br. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała
rekomendację Zarządu w sprawie wypłaty 203 mln zł dywidendy z zysku za 2015 rok, co daje stopę
dywidendy równą 4,43%.
Więcej informacji: www.grupa.energa.pl

	Firma Monit24.pl Sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem usług monitoringu stron i aplikacji internetowych. Od 2005 roku pomaga rozwiązywać problemy związane z dostępnością stron WWW, analizuje i wyjaśnia przyczyny awarii serwisów Klientom z sektora prywatnego jak również publicznego.
Zadaniem Monit24.pl jest rejestrowanie kontekstu wystąpienia awarii. System symuluje poruszanie się użytkownika po stronie i śledzi czynności, które poprzedzały wystąpienie błędu. Informacje
na temat każdego z nich są dostępne w formie szczegółowych raportów, które pomagają odkryć
i dokładnie zrozumieć przyczyny każdej awarii.
Dzięki odpowiednim wzorcom projektowym, replikacji, modularnej budowie i redundancji aplikacji,
system Monit24.pl jest stabilnym, w pełni dojrzałym rozwiązaniem kierowanym do najbardziej wymagających Klientów, mogącym monitorować systemy wysokiej dostępności rzędu 99,99%.
Więcej informacji: www.monit24.pl
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Bieg Charytatywny
Rynku Kapitałowego
Uczestnicząc w Charytatywnym Biegu Rynku Kapitałowego organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, wspierają Państwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczą w programie „Zarządzanie firmą” realizowanym przez Fundację
Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Udział w biegu pozwala sfinansować zakup licencji do symulacji komputerowej, na podstawie której uczniowie nabywają wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego i analizy finansowej.
W roku szkolnym 2015/2016, dzięki Państwa zaangażowaniu, biegi pozwoliły sfinansować udział 8000 uczniów w programie.
Minimalny dystans to 1 kilometr - z możliwością przebiegnięcia go wielokrotnie - im więcej przebiegniemy, tym więcej środków
przeznaczymy na cele charytatywne. Każdy kilometr umożliwi zdolnym dzieciom kształcenie oraz zdobycie wiedzy z zakresu finansów.

Złota Strona
Emitenta

www.zse.seg.org.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Od 2007 roku Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych regularnie bada poziom komunikacji internetowej notowanych spółek z inwestorami w ramach konkursu Złota Strona Emitenta.

Jak co roku wszystkie spółki notowane na GPW zostają poddane analizie na I etapie, na którym
zostają sprawdzone według kryteriów obejmujących komunikację z inwestorem, zawartość informacyjną oraz użyteczność serwisu. Na II etapie natomiast ocena należy do Jurorów, którzy analizują
strony nie tylko pod kątem ich zawartości ale przede wszystkim jakości zawartych informacji, formy ich prezentacji oraz aspektów technologiczno-funkcjonalnych. Dodatkowo każda ze spółek ma
możliwość nieodpłatnie otrzymać ekspertyzę wskazującą indywidualny rezultat na tle pozostałych
emitentów zarówno po I jak i po II etapie. Na III etapie analizy nominowanych spółek dokonuje Kapituła Konkursu. Do udziału w pracach Kapituły zapraszane są nie tylko znane osobistości z rynku
kapitałowego, ale i najbardziej uznani fachowcy w takich dziedzinach jak grafika, komunikacja marketingowa, dziennikarstwo, ekonomia czy relacje inwestorskie.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, jako organizacja ekspercka, dąży do szerzenia i wymiany
wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego oraz wspiera działania służące lepszej komunikacji z inwestorami i innymi uczestnikami obrotu giełdowego. W związku z powyższym, dokładamy
wszelkich starań, aby Konkurs promował strony internetowe, jako przyjazne i efektywne formy komunikowania się pomiędzy spółkami a inwestorami i akcjonariuszami.
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