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6 CZERWCA \ DZIEŃ I

10:30 - 11:20

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

11:20 - 11:30

Otwarcie Kongresu

11:30 - 13:00

Wyzwania stojące przed działami IR
Problemy (nie) zgodności z nowymi regulacjami
›› Zmiany zakresu i sposobu sprawowania nadzoru
›› Poziom regulacji a ochrona inwestorów
›› Emitenci w nowym reżimie regulacyjnym

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu,
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Czy można pogodzić wymogi RODO i MAR w spółce giełdowej?
›› MAR jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
›› Zakres przetwarzanych i przekazywanych danych osobowych
›› Praktyczne postępowanie z „trudnymi” insiderami, menedżerami i osobami blisko związanymi

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Agata Kowalska, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
Wyzwania związane z nowymi technologiami
›› Nowe technologie w relacjach inwestorskich
›› Zalety nowych narzędzi
›› Jakich błędów można uniknąć

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Norbert Kilen, Strategia komunikacji digital, Dyrektor, Grupa On Board Think Kong
13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Nowe formy pozyskiwania kapitału
›› Zalety crowdfundingu, obligacji, funduszy
›› Ryzyka związane z różnymi formami finansowania
›› Dopasowanie formy finansowania do danego przedsięwzięcia

Moderator:
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
Szczepan Dunin-Michałowski, Prezes Zarządu, Polski Dom Maklerski S.A.
Krzysztof Konopiński, Partner, Członek Zarządu, Private Equity Managers i MCI Capital TFI S.A.
Mateusz Walczak, Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski S.A.
15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 17:30

Nowoczesne technologie w relacjach inwestorskich
ESEF jako dodatkowy bodziec dla „sztucznych” relacji inwestorskich
›› Czym jest jednolity format sprawozdawczy
›› Korzyści dla spółek
›› Korzyści dla inwestorów

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Mariusz Romańczyk, Analityk Biznesowy, FQS Poland (Grupa Fujitsu)
Blockchain jako konkurencja wobec tradycyjnego rynku kapitałowego
›› Zastosowanie blockchain do usprawnienia procesów i ograniczenia kosztów na rynku kapitałowym
›› (Nie)kompatybilność blockchain z przepisami prawa
›› Jurysdykcje przyjazne emitentom chętnym do wykorzystania blockchain

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech, CEO, Kierownik Akceleratora, Polski Akcelerator Technologii Blockchain
Nowoczesne formy komunikacji i współpracy
›› Nowe ryzyka wynikające z rozwoju technologii
›› Nowe możliwości technologiczne w zakresie komunikacji
›› Przykłady praktyczne
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Tomasz Siemek, Prezes Cloud Team, Grupa APN Promise
18:00 - 19:30
20:00

Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego
Wieczorna Gala
›› Ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu ZSE XI
›› Uroczysta kolacja
›› Zabawa przy muzyce
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7 CZERWCA \ DZIEŃ II

7:30 - 8:30

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9:00 - 10:30

Warsztaty tematyczne – I Tura

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

Warsztaty tematyczne – II Tura

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30

Bezpieczne relacje inwestorskie
›› Zakres zgodności rynku z dotychczasowymi regulacjami
›› Najczęściej popełniane błędy
›› Planowane działania nadzorcze
›› Nadchodzące regulacje

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu,
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W TRAKCIE KONGRESU PORUSZYMY TEMATY:
›› Wyzwania stojące przed działami IR
›› Problemy (nie) zgodności z nowymi regulacjami
›› Wyzwania związane z nowymi technologiami
›› Nowe formy pozyskiwania kapitału
›› Crowdfunding
›› Innowacyjne obligacje
›› Finansowanie przez fundusze
›› ESEF jako dodatkowy bodziec dla „sztucznych” relacji inwestorskich
›› Blockchain jako konkurencja wobec tradycyjnego rynku
›› Wyzwania prawne związane ze zmieniającym się otoczeniem
›› Compliance w nowym środowisku technologicznym
›› Planowane działania nadzorcze
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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.

Dariusz Bugajski
Dyrektor Departamentu Doradztwa Korporacyjnego, Polski Dom Maklerski S.A.
Posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 18-letnie w doradztwie strategicznym i transakcyjnym. Zrealizował szereg projektów pozyskiwania i organizowania finansowania,
transakcji fuzji i przejęć, jak również strategii rozwoju i restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał kierując pracami zespołów doradztwa finansowego
w takich firmach jak PwC, BRE Corporate Finance, Erste Securities Polska, czy Grant Thornton.
Wśród klientów, którym doradzał byli zarówno główni gracze na rynkach, korporacje międzynarodowe, fundusze inwestycyjne, jak również mniejsze firmy będące w fazie budowania swojej pozycji
na rynku.
Od 2011 pracował po stronie dotychczasowych klientów – najpierw jako Dyrektor Generalny
Oddziału zagranicznego spółki celowej PGNiG SA, odpowiadał za realizację projektu poszukiwania
złóż węglowodorów w Libii, w tym za wypracowanie strategii działania i przeprowadzenie procesu
zmian organizacyjnych dostosowując Oddział do kolejnego etapu działalności, a następnie w LOTOS
Petrobaltic S.A., spółce odpowiedzialnej za działalność poszukiwawczo-wydobywczą w ramach
Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS SA, współuczestniczył w transakcji nabycia pakietu Heimdal
w Norwegii, jak również nadzorował opracowanie strategii dalszych akwizycji w celu zbudowania
optymalnego portfela aktywów.

Od kwietnia 2017 pracuje w Polskim Domu Maklerskim S.A. Obecnie na stanowisku Dyrektora
Departamentu Doradztwa Korporacyjnego. Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek, m.in.:
IPO DK S.A., Zortrax S.A. czy F1 Pharma sp. z o.o. oraz w zarządach spółek prywatnych o profilu
doradczym i inwestycyjnym.
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczepan Dunin-Michałowski
Prezes Zarządu, Polski Dom Maklerski S.A.
Od przeszło 20 lat jest związany z polskim rynkiem kapitałowym.
Specjalista w zakresie tworzenia i nadzorowania strukturami sprzedaży domów maklerskich. Kreator i twórca wielu nowych rozwiązań wprowadzanych w domach maklerskich.
W latach 2014 - 2016 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży w domu maklerskim
Ventus Asset Management S.A., a w latach 2013 - 2014 Wiceprezesa Zarządu w INVISTA Domu Maklerskim S.A. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze sprzedaży w Noble Securities S.A., Domu Maklerskim BZ WBK S.A. oraz CDM Pekao S.A.
Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych oraz w organizacji
i koordynacji zespołu sprzedaży. Koordynował wiele projektów ECM i DCM, w niemal każdej branży,
tj. produkcja, usługi finansowe, IT, nieruchomości, budownictwo.
W transakcjach ECM uczestniczył w projektach m.in. dla: JW Construction Holding, Getin, PKO BP,
Enea oraz Amiki.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Robert Głowacki
Manager ds. SEO, Grupa On Board Think Kong
Od ponad 9 lat związany jest z działaniami SEO. W agencji odpowiedzialny za opracowywanie kompleksowych strategii SEO dla klientów zarówno w zakresie optymalizacji technicznej, jak i działań
content marketingowych. Zanim trafił do zespołu On Board Think Kong, pracował między innymi
w agencjach Optimizers/SearchLab i They.pl, a także S3 (K2 Media), gdzie jako lider zespołu SEM
i Analityki planował i wdrażał strategie dla klientów firmy.
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Magdalena Graca
Członek Zarządu, NWAI Dom Maklerski S.A.
Magdalena Graca posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe na rynku finansowym zdobyte
w domach maklerskich, w obszarze kontroli wewnętrznej, compliance oraz w biznesie. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (studia magisterskie „Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne „) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe „Audyt,
kontrola zarządcza i rachunkowość”). W latach 2008-2013 była zatrudniona w Domu Maklerskim
IDM S.A., początkowo na stanowisku Inspektora Nadzoru, a od stycznia 2013 roku pełniła funkcję
Zastępcy Dyrektora Działu Nadzoru. Z NWAI Dom Maklerski S.A. związana od grudnia 2013 roku,
gdzie pełni funkcję Członka Zarządu.
Magdalena Graca specjalizuje się w kwestiach związanych z zapewnieniem zgodności działalności
wykonywanej przez dom maklerski z przepisami prawa. Wspiera także klientów na każdym etapie
transakcji począwszy od przeprowadzenia badania due dilligence, zawarcie umowy o współpracę,
poprzez negocjacje, ustalenie treści dokumentacji ofertowej i finalne rozliczenie transakcji.

dr 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 Wydziału 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.

Norbert Kilen
Strategia komunikacji digital, Dyrektor, Grupa On Board Think Kong
Od prawie 20 lat uczestniczy w planowaniu i wykonywaniu działań marketingowych online.
W agencji odpowiedzialny za strategie digital realizowane przez zespół On Board Think Kong.
Jedyny polski członek międzynarodowego stowarzyszenia Academy of Digital Arts and Sciences.
Autor wielu publikacji, juror konkursów branżowych oraz inicjator wielu projektów z obszaru marketingu m.in. produkcji oprogramowania Edutainment, gier komputerowych, multimediów.
Współtwórca sukcesów kampanii social media i content marketingowych dla wielu firm i organizacji
takich jak PZU, RWE, Lukoil, Coca-Cola, Sony, Triumph.

Krzysztof Konopiński
Partner, Członek Zarządu, Private Equity Managers i MCI Capital TFI S.A.
Jego głównym obszarem transakcyjnym są inwestycje typu buyout i mezzanine w Polsce i Europie
Centralno-Wschodniej. Krzysztof jest Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów
Kapitałowych (PSIK) oraz posiada 14-letnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych oraz dłużnych, finansach przedsiębiorstw, bankowości, rozwoju biznesu i zarządzaniu ryzykiem.

Andrzej Korytkowski
Dyrektor w Departamencie Nowych Emisji, NWAI Dom Maklerski S.A.
Andrzej Korytkowski posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości inwestycyjnej
i rynków kapitałowych w Polsce. Przeprowadził i uczestniczył w wielu transakcjach kapitałowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w szeregu polskich i międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. CA IB Investment Bank, Citibank Handlowy, Bank Pekao SA) oraz w domach maklerskich
i firmach doradczych (Ipopema Securities, FinCo Group, CDM Pekao SA, DM BPS) gdzie odpowiedzialny był za realizację transakcji na rynkach kapitałowych w Polsce (opracowanie strategii, nadzór
nad sporządzaniem dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowanie klientów przed polskimi organami nadzoru rynku kapitałowego). Uczestniczył i nadzorował wiele transakcji na rynku kapitałowym związanych z pozyskiwaniem finansowania.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Bankowości.

Agata Kowalska
Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni
Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej, e-commerce oraz danych osobowych. Jest ekspertem legislacyjnym oraz mediatorem w Izbie
Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz startupami, głównie
z branży nowych technologii. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa Internetu, ochrony własności intelektualnej, danych osobowych oraz umów
inwestycyjnych. Publikuje artykuły eksperckie. Zasiada w radach nadzorczych spółek z branży nowych technologii (np. Salesmanago) oraz w holdingu tłumaczeniowym notowanym na Giełdzie Summa Linguae S.A. Sprawowała funkcje Wiceprezesa Zarządu, a następnie Przewodniczącej Rady
Nadzorczej klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk SA. Obecnie jest członkiem Izby ds. Rozwiązywania
Sporów Sportowych przy PZPN.
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Wiesław Łatała
Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
Posiada 25-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom
z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego,
od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych
na GPW S.A. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów
gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech
CEO, Kierownik Akceleratora, Polski Akcelerator Technologii Blockchain
Profesor nadzwyczajny (Uczelnia Łazarskiego), dr hab. nauk ekonomicznych (SGH), otrzymywał stypendia naukowe na najlepszych uczelniach w Europie i w Azji. Ewangelista technologii blockchain
i bitcoin w Polsce. Dyrektor Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego, Koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Członek
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin.
Były lider biznesowy Strumienia „Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe” rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ekspert różnych ministerstw, urzędów centralnych oraz regionalnych.

Ilona Pieczyńska-Czerny
Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Radca prawny, od ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od 2010 r. dyrektor Departamentu Spółek Publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zajmującego się
weryfikacją prospektów emisyjnych, nadzorem nad ofertami publicznymi, nadzorem i nadużyciami
w obszarze sprawozdawczości finansowej emitentów z rynku regulowanego oraz nadzorem nad
informacjami poufnymi. Wcześniej przez kilka lat była dyrektorem Departamentu Postępowań, odpowiedzialnego za prowadzenie spraw dotyczących naruszeń przepisów prawa o charakterze karnym i administracyjnym. Od 2016 członek Komisji Nadzoru Audytowego. Od 2011 r. Członek Rady
Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority
- ESMA), wcześniej członek jednego z komitetów zajmującego się konwergencją prawa unijnego
oraz współpracą w obszarze nadzoru. Członek komitetu konsultacyjnego ustanowionego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do spraw Dobrych Praktyk. Brała udział w projektach
unijnych dedykowanych dla nadzorów rozwijających się rynków kapitałowych.

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).

Tomasz Reiter
Partner w Dziale Rewizji Finansowej, Region Południe, BDO Polska
Audytor i doradca łączący kilkunastoletnią praktykę w badaniu sprawozdań finansowych, z wszechstronnym doświadczeniem w doradztwie, szczególnie dla spółek publicznych.
Nadzorował badania sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Amerykańskimi Standardami Rachunkowości (US GAAP). Pracował jako audytor dla największych podmiotów w Polsce.
Prowadził liczne projekty typu due diligence, projekty doradcze, w tym związane ze sprzedażą lub
zakupem firm oraz precedensowe projekty związane z połączeniami i podziałami spółek. Zajmuje
się również wycenami podmiotów.
Wykładowca, autor publikacji oraz prelegent w zakresie MSSF, PSR, procesu IPO oraz z zakresu
wymogów informacyjnych dla spółek publicznych (MAR/MAD).
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Mariusz Romańczyk
Analityk Biznesowy, FQS Poland (Grupa Fujitsu)
Posiada 6-letnie doświadczenie konsultingowe w zakresie modelowania danych, technologii XBRL
i projektowania systemów wsparcia. Doradza głównie bankom centralnym, regulatorom rynków
finansowych i firmom IT w projektach usprawniających procesy wymiany ustrukturyzowanej informacji finansowej, statystycznej i nadzorczej.
W jednym z ostatnich projektów był kluczowym doradcą Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej
i firm z “wielkiej czwórki” w zakresie wdrożenia technologii XBRL dla rynku kapitałowego oraz sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w Rosji.
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznych w Poznaniu, kierunek Elektroniczny biznes oraz
studiów podyplomowych w zakresie baz i hurtowni danych Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Siemek
Prezes Cloud Team, Grupa APN Promise
Wykładowca akademicki, pasjonat nowoczesnych narzędzi i programów nauczania. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Said Business School
of Oxford. Całe życie związany z edukacją i kształceniem osób. Założyciel ABC Data Centrum Edukacyjne działające obecnie jako Action Centrum Edukacyjne. Jeden z ojców narzędzia jakim jest
Cloudla.bs, (globalnego narzędzia do dystrybucji laboratoriów wirtualnych). Uzależniony od sportu
i zdobywania nowych kompetencji w służbie komunikacji międzyludzkiej. Licencjonowany mediator
i twórca pierwszych wytycznych dotyczących metodyki szkoleniowej dla takich firm jak Microsoft
i Novell. Obecnie Skupiony na pomocy ludziom w adopcji rozwiązań chmurowych i przełamywaniu
barier związanych z cyfrową transformacją.

Mateusz Walczak
Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski S.A.
Pan Mateusz Walczak ma 19 letnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej i rynków
kapitałowych. Założyciel i od 2007 roku związany z NWAI Dom Maklerski S.A. Wcześniej (w latach
2005 – 2007) zatrudniony na stanowisku dyrektora w Citibank NA (z siedzibą w Londynie), będąc
odpowiedzialnym za kontakty z emitentami i inwestorami instytucjonalnym w Europie Środkowo
Wschodniej. Rolę tą poprzedził kontrakt z Merrill Lynch (2004-2005), gdzie będąc zatrudnionym
na stanowisku Associate zajmował się kontaktem z polskimi emitentami i inwestorami instytucjonalnymi. W sposób trwały związany z polskim rynkiem kapitałowym z uwagi na doświadczenie
zawodowe zdobyte podczas pracy w Banku BPH (2002 – 2004) i BRE Banku (1999 – 2002), gdzie
zdobywał doświadczenie pracując w Departamentach Skarbu obu instytucji. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek Finanse i Bankowość.

Robert Wąchała
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i 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. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym.
W latach 2001-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później
dyrektora Departamentu Informacji i Analiz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Od 2006 roku zatrudniony w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie w latach 2006-2018 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. Od marca 2018 r. sprawuje funkcję Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu. Jest odpowiedzialny za nadzór nad
funkcjonowaniem spółek infrastruktury rynku kapitałowego, wykonywaniem obowiązków przez
oraz akcjonariuszy spółek publicznych, prawidłowość ogłaszania i przeprowadzania ofert przejęcia,
a także za wykrywanie przestępstw manipulacji oraz ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych.
Wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009
i 2013-obecnie).
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.
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PARTNERZY
Działalność NWAI Dom Maklerski SA koncentruje się na usługach bankowości inwestycyjnej
dla średnich firm. Zajmujemy się organizacją emisji i oferowaniem: obligacji, obligacji zamiennych na
akcje, akcji, funduszy inwestycyjnych czy inwestycji alternatywnych.
Jesteśmy aktywni na rynku wtórnym papierów wartościowych, świadczymy usługi: skupów i animacji akcji i obligacji, wykonujemy umowy o subemisje, prowadzimy ewidencje papierów wartościowych, pełnimy funkcje Autoryzowanego Doradcy na rynkach New Connect i Catalyst.
Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji: www.nwai.pl

Polski Dom Maklerski S.A. powstał z pasji i zaangażowania zespołu profesjonalistów i ekspertów
rynku kapitałowego. Wysokie kompetencje wraz z ponad 20-letnim doświadczeniem są gwarancją
najwyższej jakości usług.
Ofertę kierujemy do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, zarówno krajowych, jak i
zagranicznych. Szeroki wachlarz produktów umożliwia naszym klientom elastyczne dostosowanie
oferty do indywidualnych potrzeb.
Polski Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego
Więcej informacji: www.polskidm.com.pl

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI
APN Promise SA - Działając od 1991 roku współtworzyliśmy i zmienialiśmy polski rynek technologiczny.Jako największy w Polsce Certyfikowany Partner Microsoft, czujemy się odpowiedzialni
za sukces naszych klientów i partnerów, dlatego jednym z najważniejszych zadań, które przed
sobą stawiamy, jest zrozumienie ich potrzeb.
Wspieramy klientów na każdym etapie ich kontaktu z technologią – grupa ponad 200 architektów, programistów oraz inżynierów pomaga planować zakupy licencyjno-sprzętowe, wdraża, integruje, szkoli, zapewnia wsparcie technologiczne oraz tworzy aplikacje dedykowane.
Technologia jest dla nas naturalnym środowiskiem działania, dzięki czemu stale optymalizujemy
jakość naszych usług oraz aplikacji.
Działalność APN Promise bazuje na 4 filarach:
›› Sprzedaży oprogramowania
›› Wdrażaniu rozwiązań infrastrukturalnych, pracy grupowej oraz bezpieczeństwa
›› Tworzeniu aplikacji własnych (w tym dedykowanych)
›› Dystrybucji oprogramowania

Mamy doświadczenia w branży:
›› Finansowej i ubezpieczeniowej (Bank Pekao SA, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, PZU SA)
›› Energetycznej (URE, PGNiG, PSE, PGE, Grupa Lotos, ENEA, Tauron)
›› Handlu Detalicznego (EuroNet, Media Markt, Komputronik, PEPCO Poland, Inter Cars)
›› Mediów i telekomunikacji (ITI, Agora, Cyfrowy Polsat, Netia, Polskie Radio, P4, T-Mobile)
›› Administracji Publicznej
›› Służbie Zdrowia (LUX MED, Medicover)

Więcej informacji: www.promise.pl

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 re-
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spondentów 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

PATRONI
Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy to nowoczesna kancelaria, która znajduje najlepsze rozwiązania prawne dla swoich Klientów uwzględniając ich cele biznesowe.
Specjalizujemy się w:
›› obsłudze transakcji na rynkach kapitałowych (emisje akcji i obligacji, fuzje i przejęcia, obsługa

prawna inwestycji VC/PE),
›› prawie korporacyjnym,
›› restrukturyzacjach przedsiębiorstw,
›› prawie własności intelektualnej,
›› prawie Internetu i nowych mediów,
›› danych osobowych,
›› prawie sportowym oraz
›› inwestycjach zagranicznych, w tym w Indiach.

Naszą siłą są wyjątkowi eksperci prawni z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych kancelariach, firmach doradczych i audytorskich oraz międzynarodowych koncernach.
Do stałego grona konsultantów należą również doradcy podatkowi, biegli rewidenci i rzecznicy
patentowi. Oprócz usług prawnych, oferujemy także organizację szkoleń, których zakres tematyczny oraz sposób prowadzenia dostosowujemy ściśle do potrzeb Klienta.
Nasze zalety to: najwyższe standardy, skrupulatność w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych problemów, indywidualne podejście do każdej sprawy i Klienta, nowoczesne i sprawdzone
metody działań, ambitny, doświadczony i energiczny zespół prawników.
Więcej informacji: www.ck-legal.pl i www.prawainwestora.pl

On Board Think Kong łączy unikalne kompetencje w dziedzinach doradztwa public relations i public affairs, social mediów, SEO, content marketingu, kreacji i strategii. Wykorzystuje własne narzędzia analityczne do mierzenia skuteczności zintegrowanych kampanii. Jest częścią międzynarodowej niezależnej sieci ECCO Network obecnej w ponad 30 krajach, łącznie zatrudniającej ponad 1500
konsultantów w 50 biurach na całym świecie. Grupę tworzy zespół specjalizujący się w strategii komunikacji, content marketingu i SEO, stakeholders relations, komunikacji kryzysowej, kampaniach
z influencerami, visual storytellingu, performance marketingu, komunikacji globalnej, komunikacji
wewnętrznej oraz employer brandingu i CSR. Projekty On Board Think Kong wyróżniane są między
innymi za kreatywność i skuteczność (Effie, Golden Drum,IPRA Golden Awards, IAC, Stevie Awards).
Więcej informacji: www.onboard.pl

PARTNERZY BIEGU
ALE Active Life Energy to marka suplementów, które wspomagają i uzupełniają dietę osób aktywnych fizycznie, przechodzących rekonwalescencję lub pragnących uzupełnić niedobory witamin
i minerałów w organizmie.
ALE wspiera i motywuje aktywnych. Edukuje i namawia do regularnej aktywności fizycznej będącej
gwarantem dobrego zdrowia produktem o sprawdzonej jakości. Niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu, pasji, sposobu na życie, ALE wspiera przed, w trakcie i po wysiłku, oferując wysoką
jakość i markowy produkt za dobrą cenę.
W procesie produkcji ALE wykorzystuje najlepsze surowce i optymalne formuły, opierając się na
najnowszych badaniach naukowych i doświadczeniach sportowców z tak wymagających dyscyplin,
jak: bieganie, kolarstwo, triathlon czy crossfit lub kulturystyka. Produkty ALE to w pełni bezpieczne
suplementy dla sportowców, czego potwierdzeniem są certyfikaty jakości GMP i HACCP.
ALE Wspiera Aktywnych w każdej dziedzinie sportu i w każdej formie aktywności. Indywidualnie
i całe drużyny!
Więcej informacji: www.alenergy.eu
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INTERSPORT Polska S.A. to sieć specjalistycznych sklepów sportowych zlokalizowana w prestiżowych centrach handlowych dużych miast Polski. Około 80% oferty to asortyment wiodących producentów na świecie i ich oferty specjalne. Kolekcja wzbogacana jest markami uzupełniającymi oraz
markami własnymi INTERSPORT. Sezonowo uruchamiany jest profesjonalny serwis narciarski firm
Montana i Wintersteiger oraz serwisy: rowerowy, tenisowy, rolkowy oraz ostrzenia łyżew.
W roku 2017 Spółka uzyskała samodzielną licencję marki INTERSPORT i od tego momentu wdraża „Nowy model biznesowy” w oparciu o wysokomarżowe marki własne kupowane bezpośrednio
u producentów (dostawców) w Azji i w Europie, po cenach wynegocjowanych przez IIC-INTERSPORT
International Corporation GmbH.
W roku 2017 roku sieć INTERSPORT Polska uruchomiła nową zintegrowaną platformę eCommerce
i otrzymała prestiżowy tytuł „Gwiazdy Jakości Obsługi 2017”.
Więcej informacji: www.intersport.pl
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