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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
 przydatne case studies

 najnowsze zmiany i regulacje prawne

 szerokie grono eksperckie

 networking

FORUM SPORÓW 
KORPORACYJNYCH  
to przede wszystkim miejsce wymiany doświadczeń 

związanych z pracą w dziale prawnym spółki 

giełdowej, a w szczególności umiejętnym 

zarządzaniem sporami na linii akcjonariusze-

rada nadzorcza-zarząd. Uczestnicy mogą 

również zaktualizować swoją wiedzę w zakresie 

najważniejszych obszarów dotyczących relacji  

prawno-biznesowych.
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12:30 - 12:45  Rejestracja i kawa powitalna

12:45  - 12:55  Otwarcie konferencji

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:55 -  13:40  Roszczenia inwestorów/akcjonariuszy przeciwko członkom zarządu spółki publicznej

 ■ Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu

 ■ Konsekwencje nadmiernej otwartości lub skrytości informacyjnej

 ■ Możliwości ograniczania ryzyka

Prowadzący:
Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Artur Cieślik, Counsel, Dentons
Sławomir Jakszuk, Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy,  
Adwokaci i Radcowie Prawni
Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

13:40 - 14:25  Spory korporacyjne związane z M&A

 ■ Najczęstsze przyczyny

 ■ Możliwe taktyki prowadzenia sporów

 ■ Najczęściej wysuwane roszczenia i ich skutki

Prowadzący:
Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons
Jan Ciećwierz, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, Associate Partner, Prof. Marek Wierzbowski  
i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni
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14:25 - 14:45  Przerwa kawowa

14:45 - 15:30  Kwestionowanie zarejestrowanego statutu/umowy spółki

 ■ Możliwe przyczyny zaskarżania

 ■ Wpływ na ważność wcześniejszych czynności prawnych

 ■ Konsekwencje dla władz spółki

Prowadzący:
Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Prof. Aleksander Chłopecki, Of Counsel, Dentons
Anna Krysiak, Adwokat, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy,  
Adwokaci i Radcowie Prawni
Dr Kinga Ziemnicka, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

15:30 - 16:15  Zakotwiczenie Komitetu Audytu w strukturze korporacyjnej spółki giełdowej

 ■ Jaka powinna być kompozycja KA

 ■ Czym jest i czym powinien być KA w strukturze korporacyjnej spółki

 ■ Ryzyka związane z niewłaściwą kompozycją i umiejscowieniem KA  

oraz sposoby ich minimalizacji

Prowadzący:
Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Dr Jarosław Bełdowski, Counsel, Dentons
Mateusz Olewiński, Associate, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy,  
Adwokaci i Radcowie Prawni
Danuta Pajewska, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

16:15 - 17:00  Koktajl
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Organizator
 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca  

o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek noto-
wanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emi-
tentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i po-
winności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do 
szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowocze-
snej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując 
spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regu-
lacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław Kachniewski. 

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emiten-
tów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowa-
rzyszenia 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 Pa-
pierów 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

Partnerzy
 Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości 

doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia 
usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Refer-
ral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory 
biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych 
Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą nagrody BTI Client Service 30 Award. 
Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbar-
dziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istnie-
jącym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje.

  Dentons to również największa firma prawnicza w Polsce. Jest obecna na kra-
jowym rynku od 1991 roku. Oferuje klientom usługi ponad 200 prawników, 
doradców podatkowych i konsultantów zapewniających pełną obsługę praw-
ną podmiotom ze wszystkich kluczowych sektorów gospodarki. Warszawskie 
biuro zajęło pierwsze miejsce w trzech ostatnich edycjach największego w Pol-
sce rankingu kancelarii prawniczych organizowanego przez „Rzeczpospolitą”.

  Warszawski Zespół Postępowań Sądowych i Rozwiązywania Sporów jest wio-
dącym w Polsce. Zespół składa się z kilku praktyk specjalizujących się w spo-
rach budowlanych, korporacyjnych, administracyjnych, farmaceutycznych, 
w postępowaniach karnych, upadłościowych oraz w międzynarodowych po-
stępowaniach arbitrażowych. Międzynarodowe rankingi firm prawniczych – 
„Chambers Europe” oraz „EMEA Legal500” umieszczają Zespół Sporów Sądo-
wych Dentons na czołowych miejscach.

Więcej informacji: www.dentons.com
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 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 ob-
rotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW 
jedną z najlepiej rozpoznawalnych w świecie polskich instytucji finansowych.

  Warszawska giełda oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług.  
Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje blisko tysiąca kra-
jowych i zagranicznych spółek. Giełda prowadzi ponadto obrót instrumenta-
mi dłużnymi, instrumentami pochodnymi i produktami strukturyzowanymi,  
a przez Fundację GPW dba o edukację społeczeństwa w zakresie rynku kapita-
łowego i inwestowania na giełdzie.

  Trwające od wielu lat zainteresowanie krajowych i regionalnych przedsię-
biorstw debiutem na GPW wzmacnia pozycję GPW jako jednego z najwięk-
szych 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 zagranicz-
nych spółek  i inwestorów. 

  Od 9 listopada  2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie. 

Więcej informacji: www.gpw.pl 

 Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni  
prowadzi praktykę w zakresie szeroko pojętych usług prawnych.  Zdobyte do-
świadczenie prawnicze oraz rozumienie biznesu umożliwia nam wypracowywa-
nie rozwiązań najlepiej wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów. Obec-
nie w ramach Kancelarii działa blisko trzydziestu prawników, w tym czterech  
partnerów i dwóch associate partners. W tym gronie  są m.in. Sławomir Jakszuk 
- były wicedyrektor Biura Prawnego Giełdy,  adwokat Prof. Piotr Zapadka,   
Prof. Marek Wierzbowski - przez 22 lata prezes lub wiceprezes Rady Giełdy,  
Jarosław Jóźwiak były wiceprezydent Warszawy, a także wybitni specjaliści w za-
kresie sporów sądowych i arbitrażu, rynku kapitałowego, spraw korporacyjnych, 
fuzji i przejęć, prawa antymonopolowego, ochrony konsumentów i  pomocy pu-
blicznej (w tym trzech byłych pracowników UOKiK  i  Dr Aleksandra Paczkow-
ska z Dyrekcji Konkurencji Komisji Europejskiej),  zamówień publicznych, prawa 
energetycznego, nieruchomości i budownictwa, zagospodarowania przestrzen-
nego, ochrony środowiska, samorządu terytorialnego itd. 

  Doświadczenie prawników skutkowało powierzaniem nam najpoważniejszych 
spraw takich, jak spory między akcjonariuszami spółek publicznych, reprezen-
tacja Skarbu Państwa w procesie arbitrażowym wytoczonym przez Eureko, naj-
trudniejsze sprawy przed NSA, czy  wielomiliardowe procesy odszkodowawcze 
dotyczące skutków wyroków  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Międzynarodowe rankingi firm prawniczych - „Chambers Europe”, „Legal 500”, 
czy „ILFR 1000” - wymieniają Kancelarię wśród czołowych kancelarii prawa go-
spodarczego działających na rynku polskim.

  Więcej informacji: www.wierzbowski.com
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 Kancelaria Wardyński i Wspólnicy skupia się na biznesowych potrzebach 
klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniej-
szych problemów prawnych.

  Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w ję-
zyku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, cze-
skim i koreańskim. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu  
i Wrocławiu. 

  Klientom doradzamy w następujących dziedzinach: bankowość i finansowanie 
projektów, compliance, dochodzenie trudnych wierzytelności, doradztwo dla 
klientów indywidualnych, fuzje i przejęcia, infrastruktura, Instytucje finansowe, 
kontrakty w obrocie profesjonalnym, life science, nieruchomości i inwestycje 
budowlane, nowe technologie, obsługa klientów z sektora rolnictwa, obsługa 
korporacyjna, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia, outsourcing, po-
datki, pomoc publiczna, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo energetycz-
ne, prawo europejskie, prawo karne, prawo konkurencji, prawo lotnicze, pra-
wo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo sportowe, prawo upadłościowe,  
private equity, reprywatyzacja, restrukturyzacja, rynki kapitałowe, sprzedaż de-
taliczna i sieci sprzedaży, transport, ubezpieczenia, usługi płatnicze, własność 
intelektualna, zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

  Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem firmowego Rocznika, 
portalu Co do zasady oraz licznych publikacji i opracowań. Jesteśmy też wydaw-
cą aplikacji o tematyce prawnej na urządzenia mobilne (Wardyński+). 

  Więcej informacji: www.wardynski.com.pl

PARTNER TECHNOLOGICZNY
 Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w projektowaniu, konstruowaniu  

i obsłudze platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego 
rodzaju głosowań, badań preferencji, opinii i odczuć zgromadzonych osób.  
Od 1991 roku spółka wprowadziła na rynek rozwiązania, które znalazły za-
stosowanie przy realizacji informatycznych głosowań na walnych zgromadze-
niach spółek prawa handlowego i innych podmiotów podejmujących decyzję  
w sposób kolegialny, w badaniach fokusowych zbierających drogą informa-
tyczną dane na temat produktów wprowadzanych i istniejących na rynku,  
w informatycznych badaniach zjawisk i reakcji zachodzących w określonych 
grupach społecznych pod wpływem określonych bodźców oraz w kilkuset sys-
temach informatycznych badających poziom wiedzy określonych grup spo-
łecznych. 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 tych dziedzinach. Rokrocznie specjaliści, systemy informa-
tyczne i platformy sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych 
przedsięwzięć przedmiotem których jest głosowanie lub zebranie preferencji  
i opinii zgromadzonych o różnej skali organizacji, od prostych po bardzo 
skomplikowane kolekcjonujące jednocześnie dane od bardzo licznych grup 
respondentów. 

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl


