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PROGRAM KONGRESU

25 PAŹDZIERNIKA  \  DZIEŃ I

11:00 - 12:00   Rejestracja gości i kawa powitalna

12:00 - 12:15   Otwarcie Kongresu 
 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:15 - 13:15   Dyskusja panelowa I: Strategia finansowania rozwoju spółki giełdowej
 › Nowe możliwości finansowania
 › Sprawne i tanie przejmowanie konkurencji
 › Ekspansja geograficzna i wzdłuż łańcucha dostaw
 › Nowe modele biznesowe

 Prowadzący:
 Bartosz Drabikowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy:
 Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 Łukasz A. Olszewski, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, S&P Global Ratings
 Filip Paszke, Dyrektor Domu Maklerskiego, PKO Bank Polski
 Arkadiusz Regiec, Prezes Zarządu, Beesfund 
 Mateusz Walczak, Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski

13:15 - 14:15   Lunch

14:15 - 15:15   Dyskusja panelowa II: Nowe wyzwania podatkowe
 › Zmiany regulacyjne i mentalne
 › Cyfryzacja dokumentacji podatkowej
 › Jednolity Plik Kontrolny – szanse i zagrożenia 
 › Jak bezpiecznie płacić podatki

 Prowadzący:
 Aleksandra Dziadykiewicz, Dziennikarka, Radio TOK FM

 Uczestnicy:
 Tomasz Kuciel, Prezes Zarządu, Edison
 Roman Namysłowski, Partner, Crido Taxand
 Piotr Wysocki, Partner, Baker McKenzie
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15:15 - 16:15   Dyskusja panelowa III: Zarządzanie ryzykiem w spółce giełdowej
 › Nowe zagrożenia związane z ryzykiem walutowym
 › Ryzyka specyficzne dla spółki giełdowej
 › Ryzyka indukowane przez fakt notowania
 › Fintech i regtech sposobami mitygacji ryzyk finansowych i regulacyjnych

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

 Uczestnicy:
 Monika Kaczorek, Partner, Mazars 
 Mariusz Machajewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury Polska

16:15 - 16:45   Przerwa kawowa 

16:45 - 17:45   Dyskusja panelowa IV: Cyfruj się kto może 
 › O co chodzi z tą cyfrową transformacją
 › Short-termism a strategia cyfryzacji 
 › Zarządzanie zmianą dzięki wykorzystaniu deep data
 › Oszczędzanie przez cyfrowanie

 Prowadzący:
 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy:
 Agata Kowalska, Partner, Radca Prawny, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 Radosław Kozieja, Wiceprezes Zarządu, Codec Polska 
 Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska
 Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

18:15 - 19:15   Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego

19:30 - 20:00   Kameralne spotkanie ze Zbigniewem Bońkiem,  
 Prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej  
 Udział tylko dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

20:00   Wieczorna Gala

 › Uroczysta kolacja

 › Zarządzanie w warunkach ekstremalnych
 › Zarządzanie gwiazdami
 › Zarządzanie sukcesem
 › Zarządzanie finansami

 Mateusz Borek, Dziennikarz i Komentator Sportowy, w rozmowie z Gościem Specjalnym  
 - Zbigniewem Bońkiem, Prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej 

WWW.SEG.ORG.PL
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26 PAŹDZIERNIKA  \  DZIEŃ II

7:00 - 8:30   Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9:00 - 10:30   I tura warsztatów tematycznych

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa 

11:00 - 12:30   II tura warsztatów tematycznych

 Zarządzanie ryzykiem kursowym wobec zmieniającego się otoczenia ekonomicznego
 Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury Polska

 I tura - godz. 9:00-10:30  .  II tura - godz. 11:00-12:30  .  SALA L, piętro 1 

 Trendy i zmiany w środowisku podatkowym 2017-2018  
 (kontrole podatkowe, kluczowe zmiany w podatku VAT i CIT)
 Tomasz Chentosz, Counsel, Baker McKenzie
 Piotr Tatara, Doradca Podatkowy, Baker McKenzie
 Piotr Wysocki, Partner, Baker McKenzie

 I tura - godz. 9:00-10:30  .  II tura - godz. 11:00-12:30  .  SALA S, piętro 1 

 Przygotowanie spółki do zwiększonej presji ze strony organów skarbowych
 Andrzej Puncewicz, Partner, Crido Taxand

 I tura - godz. 9:00-10:30  .  II tura - godz. 11:00-12:30  .  SALA R, piętro 1 

 Alternatywne formy finansowania R&D
 Arkadiusz Regiec, Prezes Zarządu, Beesfund

 I tura - godz. 9:00-10:30  .  II tura - godz. 11:00-12:30  .  SALA M, piętro 1

 Finansowe aspekty ukrytych ryzyk niefinansowych
 Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 I tura - godz. 9:00-10:30  .  II tura - godz. 11:00-12:30  .  SALA P, piętro 1

12:30 - 13:30   Lunch 

13:30 - 15:00   Dyskusja panelowa: Finansowe implikacje zmian regulacyjnych
 › Koszty compliance i non-compliance
 › Jak podnieść konkurencyjność dzięki raportowaniu niefinansowemu
 › Nowe obowiązki członków władz spółek giełdowych
 › Minimalizacja ryzyka emitenta i powiązanych osób fizycznych

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

 Uczestnicy:
 Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
 Krzysztof Burnos, Prezes, Polska Izba Biegłych Rewidentów
 Wiesław Łatała, Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
 Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego



WWW.SEG.ORG.PL

PRELEGENCI

 Piotr Biernacki
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 
Prezes Zarządu Fundacji Standardów Raportowania

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się  
w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację 
oraz doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX.

Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji 
środowiskowych polskiego rynku kapitałowego.

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji,  
której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach 
kapitałowych i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla  
zarządów i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor 
publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny 
komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji 
finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability 
i information design.

 Zbigniew Boniek
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

Wybitny reprezentant Polski w piłce nożnej, były selekcjoner. Od października 2012 roku prezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, od kwietnia 2017 roku członek Komitetu Wykonawczego UEFA. 
Zbigniew Boniek należy do grona stu najlepszych piłkarzy w historii według FIFA. Uczestnik 3 tur-
niejów finałowych mistrzostw świata - Argentyna 1978, Hiszpania 1982 (3 miejsce), Meksyk 1986 
(łącznie 16 meczów i 6 goli). W barwach Juventusu Turyn zdobył Puchar Europy, Puchar Zdobyw-
ców Pucharów, Superpuchar Europy. W 1982 roku wywalczył trzecie miejsce w Plebiscycie Zło-
tej Piłki. W tym samym roku wygrał także tytuł Najlepszego Sportowca Polski w plebiscycie PS.  
Do sukcesów międzynarodowych dołożył także dwa mistrzostwa Polski z Widzewem Łódź, mi-
strzostwo Włoch z Juventusem Turyn i dwa puchary Włoch - z Juventusem i Romą. 

Zbigniew Boniek od lat z powodzeniem funkcjonuje w biznesie, a także jako komentator i ekspert 
telewizyjny.
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 Mateusz Borek
Dziennikarz, Komentator Sportowy

Jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich komentatorów sportowych. Od 21 
lat na antenie, od 2000 roku w Polsacie. Głównie zajmuje się piłką nożną i sportami walki. Ma 
na swoim koncie tysiące skomentowanych meczów, gal sportów walki i programów studyjnych. 
Skomentował blisko sto meczów piłkarskiej reprezentacji Polski. Komentował mecze MŚ 1998, 
2002, 2006 oraz ME 2000, 2008, 2016. Borek przez 9 lat komentował spotkania Ligi Mistrzów 
(w tym 9 finałów), Pucharu UEFA, Pucharu Zdobywców Pucharów, a także Ligi Europy oraz 
wszystkie czołowe ligi europejskie, w tym 20 sezonów Bundesligi. Od lat współpracuje z Prze-
glądem Sportowym.

Laureat wielu branżowych nagród. Między innymi: 3-krotnie wybrany najlepszym komentatorem 
w plebiscycie Canal +, dziennikarzem roku w boksie, a także najlepszym komentatorem w plebi-
scycie Telekamery.

 Krzysztof Burnos 
Prezes, Polska Izba Biegłych Rewidentów

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego Wydzia-
łu Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie podjął również studia doktoranckie na 
Wydziale Zarządzania. Biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz 
badania sprawozdań finansowych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Od 2005 
roku prezes spółki audytorskiej Elma PolAudit Sp. z o.o.

W latach 2011-2015 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczący Komisji ds. 
rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zasiadał w Komisji 
ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów wspierając perspektywę sektora 
MŚP w procesie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 
roku uczestniczył w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w mię-
dzynarodowych gremiach. Do 2011 roku był członkiem grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP i MŚFA 
działającej przy Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Obecnie członek Forum FEE ds. sektora 
MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek.

 Aleksandra Dziadykiewicz
Dziennikarka, Radio TOK FM

Od blisko 10 lat codziennie rozmawia z gośćmi o kondycji polskiej gospodarki, giełdy, finansów pań-
stwa, perspektywach dla przedsiębiorców, sytuacji pracowników. Wyróżniona w Konkursie im. Wła-
dysława Grabskiego Narodowego Banku Polskiego. Prywatnie miłośniczka żeglarstwa morskiego  
i twórczości Jacka Kaczmarskiego.
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 Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Bartosz Drabikowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Banku Polskim  
od 20 maja 2008. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Gieł-
dowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force - OECD. 

W latach 2015 – 2016 był Członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, 
Audytu i Finansów. W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., 
odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo 
i zarządzanie ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowy-
mi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: Inteligo  
Financial Services S.A, eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajo-
wego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nad-
zór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapita-
łowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak  
i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na 
stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.

Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościo-
wych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. 
Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services  
Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities 
Committee (Komisja Europejska). Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School,
gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest także absolwentem programu Executive 
MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej,
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Insty-
tutu Spraw Międzynarodowych). Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche
Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German 
Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez 
Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.



 CFO VI KONGRES

2
0

1
7

 Jacek Fotek
Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia 
na University of Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświę-
cił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny 
i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walu-
towymi państwa. W latach 1990-1996 pracował na stanowisku głównego dealera w Banku Handlo-
wym w Warszawie. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskim 
Banku Rozwoju. W latach 1997-1999 członek zarządu Citibank (Poland) S.A., a wcześniej dyrektor 
Departamentu Skarbu i dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami. W latach 1999-2002 
był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku doradcy prezesa zarządu,  
a wcześniej - dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003-2009 pracował w PZU 
Asset Management S.A., m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ry-
zykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt. W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 prezes zarządu Bond-
Spot S.A. W okresie 2012-2013 - prezes zarządu Invista DM S.A. W przeszłości sprawował funkcję 
członka wielu Rad Nadzorczych, m.in. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2015-2016), Fundacji 
GPW (2015-2016), IAiR S.A. (2014-2016). Od 1997 r. był wykładowcą Warszawskiego Instytutu Ban-
kowości, w latach 1993-2002 - Gdańskiej Akademii Bankowej, a od 2010 r. - wykładowca Instytutu 
Rynku Kapitałowego. Od 1993 r. do chwili obecnej jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzy-
szenia Dealerów Bankowych – FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland). Jacek Fotek jest absolwentem 
licznych staży i kursów międzynarodowych o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym i pienięż-
nym, zarządzaniem ryzykiem, audytem i inwestowaniem.

 dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował 
współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej 
był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa 
Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału Handlu Zagra-
nicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie 
takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, 
liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił 
wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym - IOSCO.
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 Monika Kaczorek
Partner, Mazars 

Z firmą jest związana od 1994 roku. Monika Kaczorek jest biegłym rewidentem oraz doradcą podat-
kowym. Posiada rozległą wiedzę z zakresu zarówno polskich, jak i międzynarodowych standardów 
rachunkowości (MSR/MSSF, US GAAP).

Jest także doświadczonym specjalistą w zakresie międzynarodowych projektów Mazars związanych 
z audytem ustawowym, operacjami fuzji i przejęć oraz due diligence. Bierze udział w pracach ekip 
eksperckich w arbitrażach międzynarodowych. Jest prelegentem na licznych krajowych i między-
narodowych konferencjach i seminariach. W ciągu 20 lat pracy w Mazars doradzała wielu polskim 
i międzynarodowym spółkom z różnych sektorów gospodarki, głównie instytucjom finansowym  
i spółkom giełdowym.

Monika Kaczorek jest członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Izby Doradców  
Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 Agata Kowalska
Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie 
spółek. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności 
intelektualnej, e-commerce oraz prawie telekomunikacyjnym. Jest ekspertem legislacyjnym Izby 
Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz start-up’ami, głównie 
z branży nowych technologii, uczestniczy w przeprowadzaniu i koordynowaniu prawnych due dili-
gence podmiotów oraz doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Prowadzi liczne szko-
lenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa Internetu, ochrony własności 
intelektualnej oraz umów inwestycyjnych. Publikuje artykuły eksperckie. Ukończyła kurs mediatora 
w sprawach cywilnych zorganizowany przez Konfederację Pracodawców LEWIATAN. Zasiada w ra-
dach nadzorczych spółek z branży nowych technologii oraz w holdingu tłumaczeniowym notowa-
nym na Giełdzie - Summa Linguae S.A. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A. oraz 
członkiem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

 Radosław Kozieja
Wiceprezes Zarządu, Codec Polska 

Ma ponad 21-letnie doświadczenie w wykorzystaniu systemów informatycznych do wspierania 
zarządzania największymi firmami. Od dziewiętnastu lat pracuje w grupie Codec, a od roku 1999 
zarządza jej polskim oddziałem. Zajmował się zagadnieniami związanymi z praktycznym wspoma-
ganiem podejmowania decyzji, controllingu, finansów oraz zarządzania m.in. przy wykorzystaniu 
sztucznej inteligencji oraz systemów analitycznych. Z problematyką zastosowań Performance Ma-
nagement i Business Intelligence związany od początku kariery zawodowej. 

Uczestniczył i prowadził projekty konsultingowe oraz wdrożenia systemów Performance Management 
i Business Intelligence w Polsce i Irlandii. Absolwent Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
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 Tomasz Kuciel
Prezes Zarządu, Edison

Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Edison SA - pierwszego operatora elektro-
nicznej wymiany danych w Polsce. Zmiany, które wprowadził w Spółce - głównie w zakresie polityki 
sprzedaży i marketingu - wprowadziły Edisona na ścieżkę dynamicznego wzrostu. W maju 2014 
roku objął stanowisko wiceprezesa w spółce MedApp S.A., w której odpowiada za działania opera-
cyjne oraz budżet i finanse, uczestnicząc jednocześnie w kształtowaniu rozwoju firmy. Na przełomie 
2015 i 2016 doprowadził do wejścia spółki MedApp na giełdę (New Conncet). 

W latach 2005-2012 jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą odpowiadał za wsparcie 
dla sprzedaży i marketing operacyjny (Sales Operations) w Pionie Kluczowych Klientów Orange/TP 
obsługującym 500 największych korporacji i instytucji publicznych w Polsce. Jako Dyrektor Marke-
tingu w Telekomunikacji Polskiej w Pionie Multimediów w latach 2001-2004 odpowiadał za kształ-
towanie strategii marketingowej i rozwój usług dostępu do Internetu, w tym za wprowadzenie na 
rynek Neostrady i pilotażowe wdrożenia usług telewizji i wideo przez Internet. W latach 1996-2000 
pracował dla Internet Technologies Polska (obecnie GTS) - pierwszego prywatnego dostawcy In-
ternetu w Polsce, gdzie początkowo tworzył i zarządzał śląskim oddziałem spółki, a następnie był 
Dyrektorem Marketingu. Służbowo i prywatnie zainteresowany rozwojem nowych technologii oraz 
rozwiązaniami z pogranicza nauki i biznesu.  

Absolwent Ekonomii w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach oraz podyplomo-
wych studiów Foresight - zarządzanie przyszłością i planowanie strategiczne w Collegium Civitas.

 Wiesław Łatała
Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy

Posiada 25-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się  
w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emi-
syjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki 
informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restruk-
turyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi 
z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych 
i nadzorczych spółek kapitałowych. Od wielu lat jest prelegentem na konferencjach, seminariach  
i szkoleniach z zakresu prawa. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Podyplomowe 
Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Asystent prof. Ireneusza 
Weissa w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.
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 Mariusz Machajewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 
Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajo-
wych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W latach 1997-2017 związany z Grupą LOTOS S.A. 
(wcześniej Rafineria Gdańska S.A.),  gdzie od roku 1999 kierował służbami kontrolingu Spółki. Od po-
łowy 2002 roku był zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. W czerwcu 
2006 roku został powołany do składu Zarządu Grupy Lotos S.A., w którym do września 2017 sprawował 
funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych . Brał udział w procesie restrukturyzacji 
wewnętrznej firmy, czego następstwem było między innymi powołanie do życia w 2005 roku Centrum 
Finansowo-Księgowego, świadczącego usługi głównie z zakresu księgowości na rzecz Grupy LOTOS S.A. 
i spółek zależnych. Uczestniczył w przygotowaniu Spółki do wejścia na Warszawską Giełdę Papierów 
Wartościowych, co nastąpiło 9 czerwca 2005 roku. Był liderem procesu przygotowywania koncepcji  
i organizacji finansowania Programu 10+. Umowa kredytowa zawarta w czerwcu 2008 roku  na realizację 
Programu 10+ była największą w historii firmy i została uznana za transakcję roku w europejskim sek-
torze naftowym, a kilka prestiżowych pism specjalistycznych określiło ją mianem najlepszego projektu 
finansowego roku. Był odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji programu oszczęd-
nościowego pn. Pakiet Antykryzysowy (2009 rok) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościo-
wego pn. Program Optymalnej Ekspansji (2012 rok). W ramach sprawowania kontroli nad procesami 
restrukturyzacyjnymi - odpowiadał za realizację programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy 
Kapitałowej LOTOS na lata 2013-2015 pn. Efektywność i Rozwój 2013-2015. Nadzorował realizację pro-
cesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w roku 2014 oraz przygotowy-
wanie koncepcji organizacji finansowania realizowanego obecnie Projektu EFRA - Efektywna Rafinacja.

Pełnił funkcje członka rad  nadzorczych w wielu spółkach, w tym z sektora naftowego i finansowego.

W 2011 roku został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

 Jakub Makurat
Dyrektor Generalny, Ebury Polska

Jakub Makurat jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów. Jest zaangażo-
wany w rozwój handlu zagranicznego w firmach sektora MSP w Polsce. Na co dzień współpracuje 
z przedsiębiorcami w celu ułatwienia im dostępu do efektywnych rozliczeń i skutecznych metod 
zarządzania ryzykiem finansowym.

Wcześniej Jakub pracował w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank, gdzie pomagał klientom 
w skutecznym zarządzaniu finansami. Ukończył studia w zakresie Finansów i Bankowości a także 
Międzynarodowej Integracji Europejskiej. Od 2011 roku Jakub zaangażowany jest w rozwój przed-
sięwzięć w branży FinTech.
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 Roman Namysłowski
Partner, Doradca Podatkowy, 
Crido Taxand

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w Crido Taxand. Od 2014 r. kieruje Zespołem Podatków 
Pośrednich. W ramach prowadzonej praktyki koordynował przeglądy podatkowe oraz przygotowy-
wał raporty i opinie dotyczące różnorodnych aspektów prawno-podatkowych. Od dwudziestu lat 
specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT i akcyzy na rzecz polskich i zagranicznych pod-
miotów. Przygotowywał również propozycje zmian do przepisów prawa podatkowego dla władz 
wykonawczych i ustawodawczych.

Uznany ekspert w zakresie podatku VAT i laureat branżowych rankingów. W 2015 roku otrzymał ty-
tuł najlepszego doradcy podatkowego w zakresie VAT w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego 
dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. 

Inicjator i twórca wielu innowacyjnych projektów i rozwiązań dla polskich podatników, w tym m.in. 
koncepcji nowoczesnych narzędzi informatycznych, pozwalających na kontrolę prawidłowości roz-
liczeń podatkowych. To rozwiązanie zdobyło uznanie w rankingu „Rzeczpospolitej”, w którym Crido 
Taxand zwyciężyło w kategorii „Innowacyjne rozwiązanie roku 2016”. 

Autor licznych wywiadów i publikacji prasowych dotyczących podatku VAT, a także wielu ekspertyz 
dla Parlamentu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki. Wielokrotnie pełnił funk-
cję eksperta sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych oraz senackiej Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w pracach nad projektami nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W latach 
2014 -16 był członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

 Maciej Nowohoński
Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska

Od marca 2014 roku jest Członkiem Zarządu Orange Polska ds. Finansów. Zasiada również w radach 
nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska.  

Z Orange Polska związany jest od 2003 roku. W tym czasie pełnił  funkcje w obszarze finansów m.in.: 
Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 zajmował także stanowi-
sko Członka Zarządu w spółce Emitel. 

Natomiast w latach 2011-2013 był  Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Przed dołą-
czeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting. 

Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz 
szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii.
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 Łukasz A. Olszewski
Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu na Europę Środkową i Wschodnią,  
Turcję, Grecję i Ukrainę, S&P Global Ratings

Łukasz jest szefem Działu Rozwoju Biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej, Turcji, Grecji i Ukrainie, 
w którym odpowiada za budowanie nowych relacji biznesowych oraz sprzedaż, a także za zarządza-
nie istniejącymi relacjami z największymi klientami S&P Global Ratings w regionie. 

Wcześniej był dyrektorem działów bankowości inwestycyjnej w Citibanku (Londyn i Warszawa), 
Standard Banku, Haitong i PKO BP. W Citibanku brał aktywny udział w odbudowie działalności 
bankowości inwestycyjnej w Warszawie. Przed przyjazdem do Polski spędził 6 lat w Londynie, pra-
cując w Citibanku i Standard Banku w zespołach bankowości inwestycyjnej oraz rynków kapitału 
dłużnego na terenie CEEMEA. Wcześniej pracował dla firmy consultingowej IT (ITConvergence) 
w San Francisco.

Łukasz jest doradcą inwestycyjnym zatwierdzonym przez FCA. Uzyskał stopień magistra na  
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, studia podyplomowe ukończył w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie oraz NYU Stern School of Business w Nowym Jorku.

 Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP

Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa syste-
mów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów 
podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicz-
nych, dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe 
studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry - IESE. Posiada 
certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony przez EXIN 
(Examination Institute for Information Science).

Wiceprezes Zarządu dwóch instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego. Z KDPW, cen-
tralnym depozytem papierów wartościowych, związany jest od 1999 r. Członek Zarządu KDPW od 
2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, wydzielonej ze 
struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za obszar technolo-
giczny, operacyjny oraz bezpieczeństwo korporacyjne. 

Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, 
dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodo-
wych. Kluczowymi osiągnięciami w tym zakresie są: wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowe-
go kdpw_stream, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomienie i rejestracja  
w ESMA (European Securities and Markets Authority) repozytorium transakcji KDPW czy uruchomie-
nie i europejska autoryzacja usługi nadawania kodów identyfikujących podmioty prawne (LEI). 

Obie instytucje były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za zrealizowane projekty informatyczne 
i  działalność na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce, m.in.: za wdrożenie systemu depozyto-
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wo-rozliczeniowego kdpw_stream nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award” i „Lider infor-
matyki 2009” w kategorii instytucje finansowe i banki; za innowacyjny system do zarządzania akty-
wami wyróżnieniem w konkursie PwC i miesięcznika Forbes Chief lnnovation Officer - Informatyczny 
Innowator Roku; za  innowacyjne rozwiązania w zakresie wprowadzania nowych usług nagrodą „In-
nowator WPROST” i statuetką „Luminatus”. KDPW znalazł się także na liście najbardziej innowacyj-
nych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Jest Zastępcą 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Bond-
Spot oraz IRGiT. 

Jest członkiem Rady Programowej Klubu CIO, otrzymał tytuł CIO Roku 2009 za wdrożenie systemu 
kdpw_stream.

 Filip Paszke
Dyrektor Domu Maklerskiego, PKO Bank Polski

Absolwent  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, a następnie Domem Ma-
klerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej. Od 2009 roku pełnił funk-
cję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, 
analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.

Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora 
ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach,  
a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej kilkunastoletniej 
karierze zawodowej brał udział w ponad 60 transakcjach na polskim rynku kapitałowym.   

Od 1 października 2014 roku Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący dzia-
łalność Grupy PKO Banku Polskiego  na rynkach kapitałowych obejmującą usługi dla inwestorów in-
stytucjonalnych oraz detalicznych, analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A)  
oraz działalność na rachunek własny Domu Maklerskiego.

 Arkadiusz Regiec
Prezes Zarządu, Beesfund

Wierzy w siłę społeczności i zmianę jaką może ona dokonać. Twórca największej platformy equity 
crowdfundingowej w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającej blisko 5000 zarejestrowanych 
inwestorów. Beesfund.com pomógł przeprowadzić 19 startupom  emisję akcji i zebrać ponad 5 mln 
złotych w emisjach otwartych i 10 mln złotych w emisjach zamkniętych. Twórca projektu tokenbrid-
ge, opartego o technologię blockchain, umożliwiającego przeprowadzanie ICO (initial coin offering), 
szef akceleratora powołanego przez Giełdę Papierów Wartościowych i Beesfund. Prezes Polskiego 
Towarzystwa Crowdfundingu.
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 Mateusz Walczak
Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski

Pan Mateusz Walczak ma 19-letnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej i rynków 
kapitałowych. Założyciel i od 2007 roku związany z NWAI Dom Maklerski S.A. Wcześniej (w latach  
2005-2007) zatrudniony na stanowisku dyrektora w Citibank NA (z siedzibą w Londynie), będąc odpo-
wiedzialnym za kontakty z emitentami i inwestorami instytucjonalnym w Europie Środkowo Wschod-
niej. Rolę tę poprzedził kontrakt z Merrill Lynch (2004-2005), gdzie będąc zatrudnionym na stanowi-
sku Associate zajmował się kontaktem z polskimi emitentami i inwestorami instytucjonalnymi. 

W sposób trwały związany z polskim rynkiem kapitałowym z uwagi na doświadczenie zawodowe 
zdobyte podczas pracy w Banku BPH (2002-2004) i BRE Banku (1999-2002), gdzie zdobywał do-
świadczenie pracując w Departamentach Skarbu obu instytucji. Absolwent Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek Finanse i Bankowość.

 Robert Wąchała
Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu 
wycen przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych SGH w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista 
w swojej dziedzinie, od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym.

Wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji  
Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-
2009 i 2013-obecnie) oraz działającego przy GPW Komitetu ds. rynku papierów udziałowych 
(2012-obecnie).

W latach 2001-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później 
dyrektora Departamentu Informacji i Analiz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Od 2007 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, który jest 
odpowiedzialny za nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne 
oraz ich akcjonariuszy, prawidłowość ogłaszania i przeprowadzania ofert przejęcia, a także za wy-
krywanie przestępstw manipulacji oraz ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie, jako prelegent z zakresu regulacji polskiego rynku kapitałowe-
go, w szczególności obowiązków ciążących na emitentach papierów wartościowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym oraz ich akcjonariuszach. 
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 Piotr Wysocki
Partner, Baker McKenzie

Od 2009 r. pełni funkcję partnera w zespole podatkowym Baker McKenzie w Warszawie. Specjali-
zuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych oraz międzynarodowym 
prawie podatkowym. Jego praktyka obejmuje doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć, transak-
cjach finansowania oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza również przy licznych mię-
dzynarodowych procesach reorganizacyjnych oraz strukturyzacji inwestycji dokonywanych w Pol-
sce przez zagraniczne korporacje i fundusze private equity. Prowadził również szereg projektów na 
rzecz polskich dużych i średnich spółek oraz ich właścicieli, w tym w zakresie ekspansji zagranicznej. 
Reprezentuje klientów w sporach przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących przede 
wszystkich podatków dochodowych.

Uznany ekspert w zakresie doradztwa transakcyjnego. W latach 2010-2015 laureat rankingu firm 
doradztwa podatkowego Dziennika Gazety Prawej w kategorii Fuzje i Przejęcia, a w 2017 r. w kate-
gorii Międzynarodowe Prawo Podatkowe.  Rekomendowany również przez liczne rankingi między-
narodowe (Legal 500, Chambers czy Tax Directors’ Handbook).
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ORGANIZATOR

 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)  to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój pol-
skiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regu-
lacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją 
ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i no-
woczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.

 Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakre-
sie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław 
Kachniewski. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów,  
do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, 
członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Człon-
ków Wspierających. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

 Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościo-
wych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emi-
tentów krajowych. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie 
za pomocą działań regulacyjnych i edukacyjnych.

 Więcej informacji: www.seg.org.pl

PATRONAT HONOROWY

 Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właści-
wego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

 Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji 
budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu teryto-
rialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

 MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów  
z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację 
przepisów dotyczących ceł i kontrolę skarbową.

 MF wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakła-
dów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi.  
Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

 Więcej informacji: www.mf.gov.pl
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PARTNERZY STRATEGICZNI

 Ebury to międzynarodowa instytucja płatnicza specjalizująca się w usługach finansowych dla przedsię-
biorstw - pomaga im rozwijać biznes na rynkach zagranicznych, eliminując bariery w obszarze rozliczania 
transakcji walutowych, zarządzania ryzykiem walutowym oraz finansowania handlu. Ebury umożliwia 
transakcje w ponad 140 walutach. Dostarcza 18 tys. firm elastyczne instrumenty finansowe zabezpieczają-
ce ryzyko kursowe, ułatwia zarządzanie płatnościami zagranicznymi oraz optymalizuje inkaso należności 
zagranicznych. Analizy i opracowania rynkowe dostarczane codziennie przez analityków Ebury zapewniają 
przedsiębiorcom wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych na wielu rynkach zagranicznych. 

 
 Ebury to zespół ponad 400 specjalistów posiadających bogate doświadczenie na światowych 

rynkach finansowych pracujących w europejskich biurach: Londynie, Amsterdamie, Madrycie, 
Warszawie, Paryżu, Zurichu, Hamburgu i  Atenach.  Centrum operacyjne i technologiczne w Ma-
ladze (Hiszpania) dostarcza klientom bezpieczne i innowacyjne rozwiązania transakcyjne. Polskie 
biuro Ebury zatrudnia ponad 40 pracowników i obsługuje kilkaset polskich firm.

 
 W 2016 roku Ebury zrealizowało dotąd transakcje o łącznej wartości ponad 5mld mld funtów. Ebury jest 

regulowaną przez FCA (brytyjski odpowiednik KNF), w tym status Autoryzowanej Instytucji Płatniczej. Fir-
ma posiada wsparcie kapitałowe uznanych inwestorów finansowych na świecie; Virtuvian oraz 83North. 

Więcej informacji: www.ebury.pl

 Orange Polska - wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce we  wszystkich segmentach 
rynku telekomunikacyjnego. Posiada największą w infrastrukturę w kraju. Oferuje 20 mln klientów 
usługi w najnowocześniejszych technologiach, w tym usługi konwergentne, łączące telefonię sta-
cjonarną i mobilną, internet domowy i mobilny oraz liczne usługi multimedialne. Dostarcza kom-
pleksowe rozwiązania dla biznesu. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową, wspiera innowa-
cyjność. Inwestuje w superszybki światłowodowy internet oraz mobilny internet 4G/LTE. Źródłem 
sukcesu Orange Polska jest konkurencyjna oferta, silne i aktywne struktury sprzedażowe oraz wy-
soka jakość obsługi klienta, wzmocnione przez rozbudowaną infrastrukturę i zmotywowaną ka-
drę pracowników. Jako jedyny operator w Polsce, posiada prestiżowy międzynarodowy certyfikat  
Customer Operations Performance  Center (COPC), który potwierdza spełnienie najwyższych stan-
dardów w zarządzaniu obsługą klienta. 

 Orange Polska należy do najbardziej zaangażowanych społecznie firm w kraju. Ma także największy 
program wolontariatu pracowniczego w Polsce. Poprzez projekty Fundacji Orange skutecznie prze-
ciwdziała wykluczeniu cyfrowemu. Zachęca do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze oraz budo-
wania społeczności przy umiejętnym wykorzystaniu Internetu i technologii.   

 Orange Polska jest częścią Orange - jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Euro-
pie, działającego w ponad 20 krajach. Marka Orange funkcjonuje na globalnym rynku już od ponad 
20 lat. Uważana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych i cieszy się jednym z najwyższych wskaź-
ników rozpoznawalności. 

Więcej informacji: www.orange.pl
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PARTNER MERYTORYCZNY

 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest największą giełdą instrumentów finan-
sowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2016 r. mija 25 lat od jej uruchomienia. Lata doświad-
czeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów 
czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych w świecie polskich instytucji finansowych.

 GPW oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług. Na prowadzonych przez GPW rynkach no-
towane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Giełda prowadzi ponadto 
obrót instrumentami dłużnymi, instrumentami pochodnymi i produktami strukturyzowanymi, a przez 
Fundację GPW dba o edukację społeczeństwa w zakresie rynku kapitałowego i inwestowania na giełdzie.

 Trwające od wielu lat zainteresowanie krajowych i regionalnych przedsiębiorców debiutem na 
GPW wzmacnia pozycję Giełdy jako jednego z największych 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 zagranicznych spółek i inwestorów.

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

Więcej informacji: www.gpw.pl

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

 Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 146 lokalnych sto-
warzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja rozpowszechnia i realizuje najwyższe 
standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society 
Poland zrzesza profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji  
i zarządzaniem finansami. Jest to prestiżowe grono osób, mogące pochwalić się obszernym zakre-
sem wiedzy finansowej i doskonałym zrozumieniem procesów gospodarczych. Tytuł CFA to kompe-
tencje i umiejętności umożliwiające wykonywanie wielu zawodów, również za granicą. CFA to jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych certyfikatów zawodowych - używany dla wy-
miernej oceny kompetencji zawodowych i norm etycznych osób zatrudnionych w sektorze usług 
finansowych. CFA Institute to światowa i prestiżowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów w za-
kresie finansów, która przyznaje prestiżową desygnację Chartered Financial Analyst (CFA). Instytut 
działa od ponad 60 lat rozpowszechniając najwyższe standardy etyczne i zawodowe na rynkach 
finansowych. Zrzesza on 135 tys. przedstawicieli branży finansowej, w tym ponad 130 tys. z tytułem 
CFA. Organizacja współpracuje ze 140 uczelniami wyższymi na całym świecie w zakresie wdrażania 
procesów kształcenia CFA Institute do programów nauczania.

Więcej informacji: www.cfapoland.org/pl
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 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest centralną instytucją odpowiedzialną za 
prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumenta-
mi finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych standardach, w tym na zasadzie 
całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest 
odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz 
w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów 
wartościowych. KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie 
dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.

 Od listopada 2012 r. KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji. Dzięki tej usłudze wszystkie 
podmioty, będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, mogą wypełnić obowiązek wynikający z eu-
ropejskiego rozporządzenia EMIR w zakresie raportowania informacji do repozytoriów transakcji.

 Od dnia 29 listopada 2013 r. KDPW rozpoczął nadawanie kodów LEI, niezbędnych w procesie rapor-
towania transakcji. Tym samym KDPW poszerzył swoją ofertę jako Agencja Numerująca, nadając 
kody LEI, obok świadczonej już usługi nadawania numerów ISIN. Repozytorium transakcji w KDPW 
(KDPW_TR) było jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie.

 Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki któ-
rym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-listing. 
Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi.  

 W skład Grupy Kapitałowej KDPW wchodzi także izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która w kwietniu 
2014 r. uzyskała unijną autoryzację jako trzeci kontrpartner w UE.

Więcej informacji: www.kdpw.pl

 Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich bie-
głych rewidentów w Polsce. Misją Izby jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bez-
pieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie samorządu realizują misję poprzez świadczenie 
usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy rewidenci kierują 
się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej takimi, jak: uczciwość, obiektywizm, posza-
nowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Dodatkową gwa-
rancją jakości jest nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta sprawowany przez sa-
morząd oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków profesji.

 Polska Izba Biegłych Rewidentów istnieje od 1992 roku.

 Więcej informacji: www.pibr.org.pl
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 Związek Maklerów i Doradców (ZMID) to Stowarzyszenie istniejące od 24.08.1991 zrzeszające 
osoby posiadające licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Ponadto do 
Stowarzyszenia należy też grono członków wspierających, czyli osób bez licencji, które aktywnie 
działają na rynku kapitałowym. Łącznie do ZMID należy blisko 1800 członków zwyczajnych i wspie-
rających.

 Stowarzyszenie funkcjonuje od samych początków istnienia rynku kapitałowego w Polsce. Stanowi 
reprezentację osób pracujących w branży finansowej, a od 1999 roku organizuje liczne kursy i szko-
lenia, które pozwalają zdobywać wiedzę o rynkach kapitałowych, analizie danych oraz przygotowu-
jące do egzaminów na Maklera Papierów Wartościowych i Doradcę Inwestycyjnego.

 Cele ZMID koncentrują się na Integracji, Karierze i Edukacji. ZMID spełnia rolę czynnika integru-
jącego środowisko finansowe organizując spotkania integracyjne i konferencje umożliwiające na-
wiązywanie osobistych kontaktów i relacji pomiędzy całym środowiskiem. Prowadzone przez ZMID 
projekty rekrutacyjne ułatwiają kontakt pomiędzy pracodawcami potrzebującymi profesjonalistów,  
a Członkami Związku poszukującymi nowych wyzwań. Filar edukacyjny realizujemy przez oferowa-
nie szerokiej gamy szkoleń kierowanych do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem kapitało-
wym, jak również tych, którzy starają się zapoznać z tą tematyką od podstaw.

 Więcej informacji: www.zmid.org.pl

PARTNERZY GŁÓWNI

 Kancelaria Baker McKenzie  od 1949 roku pomaga swoim klientom odpowiadać na wyzwania zwią-
zane z uczestnictwem w globalnej gospodarce. Nasze usługi świadczone są przez ponad 13 tysięcy 
osób z 47 krajów, co daje nam głębokie zrozumienie kultury biznesowej na całym świecie i sprawia, że 
jesteśmy w stanie zapewnić utalentowanych ludzi i doświadczenie niezbędne aby z łatwością poru-
szać się pomiędzy złożonością praktyk i granic.

Więcej informacji: www.bakermckenzie.com

 Beesfund S.A. - największa platforma equity crowdfundingowa w Europie Środkowej. Pomaga 
spółkom przeprowadzać emisje akcji i obligacji. 

 Posiada bazę ponad 5000 inwestorów. Spółka zajmuje się również pomocą przy realizacji ICO (initial 
coin ofering) oraz tokenizuje akcje i obligacje w oparciu o technologię blockchain. 

 Beesfund w tym roku otworzył wraz z Giełdą Papierów Wartościowych akcelerator dla przyszłych 
emitentów.

 Więcej informacji: www.beesfund.com
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 Crido Taxand 

 Pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać problemy podatkowe, prawne i biznesowe oraz rozwijać 
innowacyjną działalność, w tym pozyskując na nią finansowanie ze środków publicznych. Dostarcza-
my firmom rozwiązania na miarę szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego i nowych wyzwań 
na poziomie lokalnym i globalnym. Znajdujemy sposoby, które pozwalają klientom - niezależnie od 
branży i skali działalności - bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno meryto-
ryczne wsparcie na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej 
działalności.

 Zaangażowanie i praca naszego ponad 230-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione, za-
równo przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to 
swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm wspierających działalność B+R  
i innowacje, w których zajmujemy najwyższe pozycje.

 Doradzamy, nie audytujemy. Dzięki przynależności do międzynarodowej sieci Taxand mamy możliwo-
ści wsparcia klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.     

Więcej informacji: www.taxand.pl

 LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego  
i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Od 2005 r. firma noto-
wana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę 
naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego zlokalizowana w Gdańsku jedna z najno-
wocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości 
paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

 LOTOS to także sieć niemal 480 stacji paliw dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach 
ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Pali-
wa z LOTOSU tankuje blisko 1/3 samochodów w Polsce. LOTOS to także czołowy producent asfal-
tów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków,  
a nawet czołgów. Produkty LOTOSU znajdują swoich odbiorców w ok. 75 krajach, głównie z rejonów 
basenu Morza Bałtyckiego i krajów bałkańskich, ale także w miejscach tak egzotycznych jak Togo, 
Martynika, czy Mauritius.

 Obecnie na terenie rafinerii Grupy LOTOS powstają nowe instalacje składające się na Projekt EFRA 
(Efektywna Rafinacja). Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej re-
alizacji firma zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży o ok.  
2 USD na przerobie każdej baryłki surowca. Zgodnie z założeniami, dzięki instalacjom produkcyjnym 
Projektu EFRA, rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace 
inwestycyjne mają zakończyć się w marcu 2018 roku.

Więcej informacji: www.lotos.pl
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 Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną organizacją specjalizującą się w audycie, 
usługach księgowych, doradztwie podatkowym i usługach doradczych.

 Na dzień 1 stycznia 2017 roku Mazars i jego firmy współpracujące działają w 94 krajach. W 79 krajach 
działają biura zintegrowane z Mazars, a w 15 pozostałych Mazars prowadzi działalność w porozu-
mieniu z firmami współpracującymi. Korzystamy z fachowej wiedzy 18 000 specjalistów, doradzając 
przedsiębiorstwom - dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, in-
westorom prywatnym - i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju. Przynależność do 
Stowarzyszenia Praxity daje nam możliwość obsługi klientów w innych 24 krajach.

 W Polsce Mazars działa od 1992 roku, zatrudniając obecnie ponad 200 specjalistów w dziedzinie 
audytu, księgowości oraz doradztwa podatkowego. W portfolio naszych klientów znajdują się za-
równo polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa różnej wielkości, w tym spółki notowane na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Proponujemy im rozwiązania oparte na dogłęb-
nym zrozumieniu każdej firmy, dopasowane do jej etapu rozwoju i zgodne z jej oczekiwaniami.

 Więcej informacji: www.mazars.pl

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań wspierających 
efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, controlling i nowoczesne techno-
logie wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów.

 Codec jest najstarszą w Polsce, niezależną technologicznie firmą doradczą specjalizującą się we wspar-
ciu efektywności biznesu. Firma jest obecna na rynku polskim od 1995 roku, a jej historia i doświad-
czenia z rynków międzynarodowych sięgają roku 1985. Naszym klientom służymy unikalną wiedzą 
ekspercką z obszaru zarządzania, procesów biznesowych, aktualnych przepisów i wymogów rachun-
kowości, sprawdzonych rozwiązań informatycznych oraz doświadczeniem, zdobytym podczas wdro-
żeń zrealizowanych u ponad 700 europejskich klientów, w tym dla wielu liderów polskiej gospodarki.

 Dzielimy się wiedzą i dostarczamy rozwiązania wspierające procesy i funkcje: planowania i kontro-
li strategii, budżetowania, konsolidacji finansowej, czy Business Intelligence. Nasi Klienci to duże  
i średnie przedsiębiorstwa działające we wszystkich dziedzinach gospodarki, dla których kluczowe 
jest świadome i efektywne zarządzanie strategią, planami działania czy też budżetem.

 Do grona naszych przykładowych klientów należą m.in.: Agora, Bakoma, BGŻ, BPH, BOŚ, BZK 
Group, Danone, Johnson&Johnson, Kompania Piwowarska, Kraft Foods, LPP, LUX MED, mBank, 
Orange Polska, Pepsi-Cola General Bottlers, Pekao, PKO BP, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, 
Rossmann, UPC Polska, Vattenfall, czy Wyborowa.

 Więcej informacji: www.codec.pl
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 Edison S.A. jest pierwszym operatorem EDI w Polsce. Firma powstała w 1996 roku i od ponad 21 lat świad-
czy usługi elektronicznej wymiany danych. Dostarczamy kompleksowych rozwiązań technologicznych  
z zakresu e-commerce, usprawniających komunikację biznesową. Oferujemy niezawodne usługi wymiany 
dokumentów elektronicznych (w tym e-faktur) z partnerami na całym świecie oraz systemy umożliwiają-
ce archiwizację dokumentów w formie elektronicznej. Łączymy nowoczesne technologie oparte na nie-
zawodnej infrastrukturze z klasycznym, spersonalizowanym podejściem do obsługi klienta. Świadczymy 
szeroki zakres usług dodatkowych takich jak: śledzenie dokumentów (tracker), matching, walidacja faktur 
elektronicznych, dostosowanie aplikacji ERP do standardów EDI i tworzenie/budowanie portalu B2B. Zaj-
mujemy się także prowadzeniem dużych projektów wdrożeniowych dla społeczności biznesowej, szkole-
niami oraz konsultacjami organizacyjno-biznesowymi dotyczącymi procesów obiegu dokumentów.

 Dzięki wdrażanym rozwiązaniom:
 •  skracamy cykl realizacji zamówienia,
 •  eliminujemy błędy w komunikacji z dostawcami,
 •  automatyzujemy zatwierdzenia faktur (usługa walidacji faktur elektronicznych),
 •  poprawiamy przepływ informacji w łańcuchu dostaw,
 •  redukujemy koszty logistyczne,
 •  dbamy o środowisko

 Wspieramy Klientów wiedzą wykwalifikowanych konsultantów, jako firma notowana na giełdzie 
gwarantujemy przejrzystość i otwartość w komunikacji.

Więcej informacji: www.edison.pl

 InfoStrefa to spółka należąca do Polskiej Agencji Prasowej i Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie. Misją spółki jest wspieranie podmiotów działających na polskim rynku kapitałowym w obsza-
rze komunikacji i relacji inwestorskich. Pomagamy spółkom w aktywnej komunikacji z inwestorami  
i akcjonariuszami, przyczyniając się do zwiększenia wartości spółek i budowania pozytywnego wize-
runku. Podczas ponad 12 letniej obecności na rynku zrealizowaliśmy blisko 4 tysiące transmisji, które 
w tym czasie zgromadziły ponad milion odbiorców, a w naszym archiwum posiadamy około 15 tysięcy 
materiałów wideo.

 Jesteśmy wydawcą serwisu InfoStrefa.com, który łączy w sobie funkcjonalności dotychczasowych 
serwisów: GPWInfoStrefa.pl oraz GPWMedia.pl. Użytkownikom serwisu - inwestorom giełdowym, 
osobom zainteresowane rynkiem kapitałowym oraz emitentom udostępniamy w serwisie najśwież-
sze informacje opracowane przez PAP, instytucje rynku kapitałowego, a także materiały wideo  
i transmisje on-line z najważniejszych wydarzeń rynkowych realizowane przez spółkę InfoStrefa.

 Z myślą o notowanych spółkach przygotowaliśmy rozwiązania umożliwiające publikację materiałów 
własnych w serwisie InfoStrefa.com, które dodatkowo - dzięki kanałom dystrybucji Polskiej Agencji 
Prasowej - znacząco zwiększają zasięg komunikacji prowadzonej przez spółki.

 InfoStrefa.com to serwis tworzony przez naszą spółkę we współpracy z Polską Agencją Prasową i Stowa-
rzyszeniem Emitentów Giełdowych. Dostępny jest także w wersji mobilnej. Zapraszamy do współpracy!

 Więcej informacji: www.InfoStrefa.com
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 Działalność NWAI DM SA koncentruje się na usługach bankowości inwestycyjnej dla średnich firm. 
Zajmujemy się organizacją emisji i oferowaniem: obligacji, obligacji zamiennych na akcje, akcji, fun-
duszy inwestycyjnych czy inwestycji alternatywnych. 

 Jesteśmy aktywni na rynku wtórnym papierów wartościowych, świadczymy usługi: skupów i ani-
macji akcji i obligacji, wykonujemy umowy o subemisje, prowadzimy ewidencje papierów wartościo-
wych, pełnimy funkcje Autoryzowanego Doradcy na rynkach New Connect i Catalyst. 

 Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 Więcej informacji: www.nwai.pl

 Lider rynku - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest jednym z najstarszych domów maklerskich w Polsce, 
prowadzi swoją działalność od 1991 roku. Od ponad 25 lat funkcjonowania potwierdza swoją po-
zycję na rynku dzięki wyspecjalizowaniu się w obsłudze maklerskiej klientów instytucjonalnych  
i indywidualnych. 

 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego systematycznie rozszerza swoją ofertę dla klientów indywi-
dualnych. W ostatnim czasie  zyskali unikatową funkcjonalność dotyczącą obsługi rynków zagra-
nicznych oraz wsparcie w postaci Portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego. 

 
 Dostęp do rynków zagranicznych, gdzie w zależności od woli klienta zlecenia mogą być rozlicza-

ne w walucie polskiej oraz w jednej z walut obcych (euro, frank szwajcarski, funt brytyjski, dolar 
amerykański, korona norweska, forint węgierski, korona szwedzka, korona czeska, korona duń-
ska) pozwala inwestorom na kupno największych spółek z całego świata a także dywersyfikację 
swojego portfela inwestycyjnego. 

 Dla klientów, którzy cenią wsparcie ekspertów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, propo-
nujemy usługę doradztwa inwestycyjnego opartego na sześciu Portfelach modelowych zróżnico-
wanych pod względem ryzyka, horyzontu inwestycyjnego oraz strategii inwestycyjnej. Dzięki wy-
pełnieniu ankiety odpowiedniości usługi, inwestor otrzyma tylko te Portfele modelowe, które będą 
zgodne z jego Profilem inwestycyjnym. 

 Aby skorzystać z oferty Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i wybrać usługi odpowiednie 
dla siebie zapraszamy do Punktów Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego.

Więcej informacji: www.dm.pkobp.pl
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PARTNER TECHNOLOGICZNY

 Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowa-
nych technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszel-
kiego rodzaju głosowań, badań preferencji i opinii w zebranych gremiach. Pracownicy spółki od 1991 
roku wprowadzają na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie między innymi w realizacji in-
formatycznych głosowań na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych gremiów 
podejmujących decyzję w sposób kolegialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą in-
formatyczną dane na temat produktów zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w in-
formatycznych badaniach zjawisk i reakcji zachodzących w określonych grupach społecznych oraz 
w kilkuset systemach informatycznych badających poziom wiedzy określonych grup społecznych.

 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 po-
siadających unikalne i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy 
informatyczne i platformy sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć 
przedmiotem których jest głosowanie lub zebranie preferencji i opinii, o przeróżnej skali organizacji, 
od prostych po bardzo skomplikowane, zbierające dane od bardzo dużej liczby respondentów lub 
analizujące i przetwarzające bardzo złożone dane. Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość róż-
nych platform programowych i sprzętowych i bazując na bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swo-
ich pracowników spółka jest w stanie sprostać praktycznie każdemu zleceniu i wymaganiu Klienta 
w swojej dziedzinie działalności. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi w niej, opracowanymi na 
bazie wieloletnich i bogatych doświadczeń procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek przy-
padkowości w toku realizowanych przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo 
wysokim statusie w rankingu wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje 
pogląd na bardzo wysoki standard oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA usług.

 Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl

PARTNER SPECJALNY

 BMW Group to jeden z największych i najbardziej utytułowanych producentów samochodów oraz 
motocykli na świecie. Trzy marki należące do korporacji – BMW, MINI i Rolls-Royce są najbardziej 
rozpoznawalnymi markami premium w motoryzacji. Pojazdy oferowane przez BMW wyznaczają 
najwyższe standardy w zakresie designu, dynamiki, technologii i jakości, umacniając firmę na pozycji 
lidera innowacyjności w branży.

 Trzy marki, jeden cel - nieustanny rozwój. Stałe dążenie do definiowania na nowo jakości premium spra-
wia, że samochody i motocykle BMW Group od lat stanowią źródło inspiracji dla ludzi na całym świecie.

 Więcej informacji: www.bmw.pl
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PARTNER ORGANIZACYJNY

 Działalność Tatra Holding na polu biznesowym to przede wszystkim organizacja kongresów, wdraża-
nie programów motywowania pracowników i kadry zarządzającej oraz finansowanie imprez i wspar-
cie sprzedaży. Kilkadziesiąt projektów zorganizowanych we współpracy z największymi instytucjami 
i firmami polskiego rynku kapitałowego to gwarancja doświadczenia i profesjonalizmu Tatra Holding.
Wybrane realizacje:

 1. Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG.
 2. Konferencja programowa IDM.
 3. Współpraca z BMW Polska Group.

 Proponowane przez nas działania mają na celu zmaksymalizowanie ludzkiego potencjału w firmie 
poprzez promocję zdrowia i sportu. Naszym flagowym produktem niezależnie od pory roku są 
„Olimpiady sportowe” - firmowe oraz branżowe.

 Zajmujemy się kompleksowym organizowaniem wydarzeń sportowych: konkurencje zimowe - nar-
ciarstwo alpejskie, snowboard, biegi narciarskie, skitouring. Konkurencje letnie: imprezy biegowe,

 dyscypliny drużynowe, wyścigi szosowe/MTB.
 Wybrane realizacje:
 1. Capital Market Games - letnie oraz zimowe Igrzyska Rynku Kapitałowego.
 2. FreerideFilm Festival.
 3. „Henrik Kristoffersen w Polsce”.

 Wspieramy sportowy rozwój dzieci i młodzieży oraz promujemy polską kulturę poprzez działalność 
Fundacji „Góry Przenosić” im. Tytusa Chałubińskiego, która została założona przez Wojciecha Sula-
rza, jako kontynuacja działań społecznych firmy Tatra Holding. Główne projekty fundacji:

 1. Ogólnopolski Charytatywny Bieg Mikołajów.
 2. „Zawody Koziołka Matołka” - Memoriał im. Kornela Makuszyńskiego, zimowe zawody dla rodzin.

 Więcej informacji: www.tatraholding.pl
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