Panel dyskusyjny: „Wrogie przejęcia – przyjazne dla rynku?”
W wyniku problemów rozpoczętych załamaniem rynku tzw. „subprime loans” ceny na światowych
rynkach finansowych zostały zaburzone. O ile ceny surowców rosły, o tyle spółki i giełdy stanęły w
obliczu spadku obrotów i przeceny akcji.
W tej sytuacji wiele spółek może stać się atrakcyjnym celem do przejęcia, co widoczne jest na całym
świecie. Panel poruszy tematykę wrogich przejęć, ich wpływu na efektywność rynku i alokację
kapitału, oraz celowości prób regulowania tego zjawiska.
Program:
•
•
•

co to jest wrogie przejęcia?
czy wrogie przejęcia mogą być potrzebne rynkowi?
czy potrzebne są dalsze działania regulacyjne w obszarze wrogich przejęć?
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