XVIII Forum Rad Nadzorczych
Agenda
14:45 - Rejestracja i powitalna kawa
15:00 - Oficjalne otwarcie i powitanie
Krzysztof Szułdrzyński, Wiceprezes, PwC
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:10 - Zmiany w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - co Rady Nadzorcze
wiedzieć powinny?
Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Przewodnicząca komitetu konsultacyjnego GPW
ds. dobrych praktyk
15:40 - Dobre Praktyki na rynkach dojrzałych - co znaczą dla spółek, jak ważne są dla inwestorów?
John Patterson, ekspert corporate governance, PwC UK
16:10 - Przerwa kawowa
16:30 - Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych w Polsce? prezentacja wyników najnowszego badania przeprowadzonego przez PwC
Robert Kujoth, ekspert w obszarze doradztwa personalnego, PwC
17:00 - Członkowie Rad Nadzorczych spółek giełdowych w obliczu nadchodzących zmian
regulacyjnych. Co w praktyce będzie oznaczało nowe brzmienie Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW?
Dyskusję poprowadzi Jacek Socha, Wiceprezes PwC.
18:00 – Koktajl

Prelegenci XVIII Forum Rad Nadzorczych
Agnieszka Gontarek - dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie SA, odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania papierów
wartościowych na wszystkie rynki GPW i nadzór sprawowany przez Giełdę nad emitentami
w zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych. Przewodnicząca komitetów
konsultacyjnych GPW: ds. dobrych praktyk oraz ds. rynku papierów udziałowych, członek
komitetu ds. rynku papierów dłużnych. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. Współautorka
komentarza do ustawy o ofercie publicznej (pod red. prof. Marka Michalskiego, wyd. Beck
2014 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych
i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich
akcjonariuszy oraz corporate governance. Członek Rady Nadzorczej BondSpot SA.
John Patterson - ekspert ds. ładu korporacyjnego, doradca PwC UK, konsultant
w sprawach zmian regulacyjnych w dobrych praktykach dla zarządów i rad nadzorczych
spółek giełdowych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy ze spółkami notowanymi
na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Jego głównym obszarem zainteresowania są
standardy raportowania zgodnego z wymogami regulacyjnymi. Współpracował przy
opracowywaniu wielu publikacji dotyczących raportowania korporacyjnego, m.in. wydanego
ostatnio przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych ‘Corporate governance for Main
Market and AIM companies’. Jest głównym konsultantem ze strony PwC w sprawach
raportowania korporacyjnego dla Financial Reporting Council, rządu brytyjskiego oraz
Komisji Europejskiej.

Robert Kujoth - doradca w zespole Human Resource Services PwC, ekspert ds. zarządzania
zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, certyfikowany przez Instytut Saratoga użytkownik
badania efektywności polityki personalnej (Saratoga HC benchmarking). Specjalizuje się
w kwestiach HR kontrolingu oraz efektywności funkcji HR. Posiada ponad 12-letnie
doświadczenie doradcze w dużych projektach przekształceniowych dla kilkudziesięciu firm
z różnych branż.

