
 

 

 

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? 
 
 

Paneliści: 
 
Beata Stelmach – Prowadząca 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na 
rynku kapitałowym (udział w budowie rynku i regulacji w KPWiG, doradca dla Komisji Papierów 
Wartościowych na Ukrainie i w Rosji; udział w negocjacjach o przystąpienie Polski do OECD; 
aktywność na forum IOSCO). Doświadczenie w zakresie zarządzania (w tym Prezes Warszawskiej 
Giełdy Towarowej, członek władz Prokom Software, Spin, Bioton, a także PBK Asset Management, 
MCI TFI). 
 
Stefano Micossi 
Dyrektor Generalny Assonime (Associazione fra le Società per Azione). Były Dyrektor Generalny ds. 
Przemysłu w Komisji Europejskiej (1994-1998). Autor wielu publikacji na temat integracji światowej 
gospodarki, gospodarki Włoch, inflacji w Europie, a także artykułów w dziedzinie makroekonomii i 
polityki monetarnej, polityki przemysłowej, czy też podejmowania decyzji w instytucjach UE. 
Wykładowca College of Europe.  
 
 
Prof. Dr. Dr. Rüdiger von Rosen 
Dyrektor Zarządzający Deutsches Aktieninstitut (DAI) od 1995. Wieloletnie doświadczenie, m.in. w 
Institut für Kapitalmarktforschung, Deutsches Bundesbank, Federation of the German Stock 
Exchanges, Frankfurter Wertpapierbörse AG (pożniej Deutsche Börse AG). Jest wykładowcą Goethe 
Universität we Frankfurcie nad Menem oraz autorem licznych publikacji w tematach rynku 
kapitałowego, polityki społecznej, corporate governance, prawa spółek etc. 
 
 
Jacques Schraven 
Prezes Zarządu EuropeanIssuers. Bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządach i radach 
nadzorczych. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Corus Nederland B.V., Dyrektor 
Niewykonawczy Tata Steel, członek rad nadzorczych m.in. Fortis OBAM N.V., N.V. NUON, Oranje-
Nassau Groep B.V. 


