
 
 

KONFERENCJA REGIONALNA MAR: 
POZNAŃ 

 
13 czerwca 2017 roku 

DOM 88, City Park Hotel & Residence  
ul. Wyspiańskiego 26a, Poznań 

 
 
 
10:40-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna  
 
 
10:55-11:00 Otwarcie konferencji 
 
 
11:00-12:00 Pułapki MAR wynikające z nieporządku prawnego 
 
 

 Dualizm prawny po 3 lipca 2016 r. 
 

• Przepisy obowiązujące, zniesione i wątpliwe 
• MAR a ustawa i rozporządzenie w sprawie informacji  

bieżących i okresowych - co powinno być podstawą raportu? 
• Sankcje w okresie dualizmu i po jego zakończeniu 
• Czynności nadzorcze KNF dziś i w przyszłości 

 
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Maciej Wróblewski, Senior Managing Associate, Deloitte Legal 

 
 

 Dostosowanie polskich przepisów do MAR 
 

 Zmiany regulacyjne w polskich przepisach 

 Termin wejścia w życie nowych przepisów 

 Inne polskie i europejskie akty prawne wpływające na wykonywanie  
obowiązków określonych w MAR 

 
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Piotr Siezieniewski, Partner, Deloitte Legal 

 
 
12:00-12:30 Przerwa kawowa  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12:30-13:30  Identyfikacja i publikacja informacji poufnej - ryzyka i ich mitygacja 
 

 Polityka informacyjna po 3 lipca 
 

 Doświadczenia polskich emitentów w tworzeniu indywidualnych  
polityk informacyjnych 

 Jak skutecznie walidować Indywidualny Standard Raportowania? 

 Publikacja, przegląd i rewizja polityki informacyjnej 
 

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Zbigniew Korba, Partner, Deloitte Legal 

 
 Raportowanie pod MAR 

 

 W poszukiwaniu racjonalnego inwestora, czyli stosowanie  
definicji informacji poufnej 

 Raportowanie „umów znaczących” 

 Szacunkowe wyniki finansowe: moda czy wykonanie obowiązku  
wynikającego z MAR? 

 Czy racjonalny inwestor może być groźny? 
 

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Maciej Wróblewski, Senior Managing Associate, Deloitte Legal 

 
 
13:30-14:00 Przerwa kawowa 
 
 
14:00-15:00 Identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych oraz raportowanie transakcji 
 

 Identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych 
 

 Najczęstsze problemy emitentów w zakresie identyfikacji menedżerów  
i osób blisko związanych 

 Stanowiska i Q&A UKNF w zakresie identyfikacji menedżerów  
i osób blisko związanych oraz wynikające z nich ryzyka  

 Sankcje związane z nieprawidłową identyfikacją i prowadzeniem listy 
 

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Piotr Siezieniewski, Partner, Deloitte Legal 

 
 Notyfikacje transakcji menedżerów i osób blisko związanych 

 

 Funkcjonowanie reżimu notyfikacji transakcji po wejściu w życie MAR  

 Praktyka identyfikacji i właściwego opisu notyfikowanych transakcji  

 Problemy z notyfikacjami (błędy w raportach, fałszywe notyfikacje) 
 

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Zbigniew Korba, Partner, Deloitte Legal 


