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Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na I Kongres Praw-
ników Spółek Giełdowych SEG 2010, podczas którego przedyskutowane zostaną zagadnienia 
dotyczące organizacji Walnych Zgromadzeń oraz przeprowadzone zostanie fikcyjne WZ Zwykłej 
Spółki SA. Kongres odbędzie się w dniach 17-18 lutego br. w Centrum Kongresowo – Szkole-
niowym „Magellan” w Bronisławowie.

Implementacja Dyrektywy 2007/36/WE (o prawach akcjonariusza) poprzez nowelizację kodeksu 
spółek handlowych przyniosła istotne zmiany w dziedzinie organizacji WZA. Oznacza to bardzo 
wiele zmian w zakresie organizacji walnych zgromadzeń dla wszystkich uczestników rynku gieł-
dowego – m.in. notowanych spółek, pośredników, inwestorów.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podejmuje działania w tej kwestii od początku 2008 
r., począwszy od etapu projektowania zmian regulacyjnych w prawie krajowym i konsultowa-
nia ich z notowanymi spółkami. Opracowaliśmy wspólnie z innymi instytucjami rynku broszurę  
z rekomendacjami dotyczącymi wewnętrznych uregulowań i dobrych praktyk działania spółek pu-
blicznych, instytucji rynku, firm inwestycyjnych, akcjonariuszy. Stanowi ona próbę odpowiedzi na 
niektóre wątpliwości związane z nowymi przepisami zmieniającymi zasady przeprowadzania WZA. 

Zorganizowaliśmy wiele konferencji i seminariów poświęconych WZA, w tym konferencję  w for-
mie walnego zgromadzenia fikcyjnej spółki publicznej, przeprowadzonego pod nowymi regu-
lacjami. Uczestnicy zgromadzenia mogli aktywnie uczestniczyć w przebiegu „WZA” – zgłaszać 
wnioski formalne, modyfikacje uchwał, a także głosować (uwzględniając również podział głosów, 
czyli tzw. split voting). Możliwość aktywnego uczestnictwa dotyczyła zarówno osób zgromadzo-
nych na sali, jak i „akcjonariuszy” uczestniczących w „walnym” za pośrednictwem Internetu. 

W związku z tym, że  konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, z przyjemnością or-
ganizujemy ją dla Państwa po raz kolejny wzbogacając o inne ważne aspekty. Podczas „WZA” 
przedyskutowanych zostanie możliwie wiele problemów natury prawnej, organizacyjnej i tech-
nicznej.

Tematów do dyskusji jest bardzo wiele i nie wszystkie udało się zmieścić w programie – część 
z nich będziemy mogli zatem przedyskutować w mniej formalnej atmosferze. 

 Do zobaczenia na Kongresie!
Beata Stelmach

                

 Prezes Zarządu SEG

Kongres przeznaczony jest wyłącznie dla Członków SEG. Udział w kongresie jest bezpłatny. 
Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania. Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie, 

po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.seg.org.pl 
lub po wypełnieniu załączonej karty zgłoszeniowej pod nr faxu: (22) 826 31 93.  

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  

  17 LUTEGO
12.00-13.45 Rejestracja uczestników konferencji/ Rejestracja uczestników ZWZ Zwykłej Spółki SA

13.00-13.45 Lunch

13.45-13.55 Otwarcie Kongresu

13.55-15.30 Walne zgromadzenie po nowemu – wstęp:
 l  najważniejsze zmiany regulacyjne
  Mirosław Kachniewski, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor Generalny

  l  etap przygotowania walnego zgromadzenia (przygotowanie dokumentacji, ogłoszenie, record date)  
  Bernard Białek, ING Bank Śląski, Radca prawny

  l  proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW
  Krzysztof Ołdak, Dział Operacyjny KDPW, Dyrektor

  l  organizacja WZ a ochrona danych osobowych  
  Andrzej Knap – Unicomp-WZA, Prezes Zarządu

15.30-15.50 Przerwa kawowa/Rejestracja uczestników ZWZ Zwykłej Spółki SA

15.50-18.30 ZWZ – Sesja I

  Zwykłą Spółkę SA reprezentować będą: 
  - André Helin – BDO Numerica, Prezes Zarządu 
  - Andrzej Knap – Unicomp-WZA, Prezes Zarządu 
  - Leszek Koziorowski - Gessel Kancelaria Prawna, Wspólnik 
  - Zbigniew Mrowiec - Kancelaria Allen&Overy, Partner

    l  otwarcie i wybór przewodniczącego
   l  lista obecności, prawidłowość zwołania,  porządek obrad
   l  pierwsze głosowania 
   l  uczestnictwo w WZ poprzez Internet
   l  Split voting
   l  rola biegłego rewidenta na WZA

18.45-20.15 Kulig z ogniskiem

20.30-24.00  Kolacja przy muzyce na żywo

  18 LUTEGO
9.00-11.00 ZWZ – Sesja II

 l  prawne aspekty przerwy w obradach
 l  rola biegłego rewidenta na WZA – cd.
 l  aspekty techniczne e-WZ (bezpieczeństwo, opóźnienia, formy komunikacji, problemy techniczne)  
 l  kwestie głosowania drogą korespondencyjną
 l  zakończenie obrad

11.00-11.20 Przerwa kawowa

11.20-12.50 Podsumowanie

  l  podsumowanie ZWZ Zwykłej Spółki SA 
  Mirosław Kachniewski, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Dyrektor Generalny 
  Leszek Koziorowski - Gessel Kancelaria Prawna, Wspólnik, 
  Zbigniew Mrowiec - Kancelaria Allen&Overy, Partner

 -  l etap po zakończeniu walnego zgromadzenia (ogłoszenie treści uchwał, protokoły, sprzeciwy i ich konsekwencje)  
  Bernard Białek, ING Bank Śląski, Radca prawny

  l dalsze prace nad Rekomendacjami dotyczącymi Standardów WZA, 
  Danuta Pajewska,Wardyńscy i Wspólnicy, Starszy Wspólnik

  l  dyskusja

12.50 Zakończenie Kongresu
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