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Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na
IV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, który w tym roku będzie
przebiegał w nieco innej formule, jednak poruszane zagadnienia wciąż dotyczyć
będą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kongres odbędzie się w dniach
12-13 lutego 2013 roku w Hotelu OSSA w Ossie k/Rawy Mazowieckiej.

Pierwszego dnia przedyskutowane zostaną takie zagadnienia, jak: kworum na WZA,
zmiana przedmiotu działalności, akcje uprzywilejowane i odwołanie pełnomocnictwa
oraz wybór rewidenta ds. szczególnych. Oprócz poszczególnych ‘case study’ zostaną
przedstawione ostatnie zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych i sposób
ich wdrożenia przez spółki giełdowe. Po części merytorycznej odbędzie się mniej
oficjalna część Kongresu, którą rozpocznie turniej curlingowy. Po integracji sportowej zapraszam na Wieczór Ostatkowy
w konwencji lat 70-tych, w trakcie którego towarzyszyć nam będzie doskonała muzyka na żywo.
Jak co roku na drugi dzień Kongresu zaplanowaliśmy dla Państwa warsztaty tematyczne, które będą prowadzone
w dwóch turach. Podczas zajęć praktycznych będą omawiane zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia
spółki publicznej, m.in.: nowe obowiązki spółek związane z planowanymi zmianami przepisów o ochronie danych
osobowych, programy motywacyjne w spółkach publicznych, własność intelektualna w spółce giełdowej, współpraca
z konkurencją a zmowa cenowa, nowe technologie i narzędzia w organizacji i realizacji WZ, emisja obligacji przez spółkę
publiczną, polityka informacyjna emitenta, akcje nieme w obrocie giełdowym, postępowanie przed Komisją Nadzoru
Finansowego, zmiany prawa a optymalizacje podatkowe oraz obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania
znacznych pakietów akcji spółek publicznych.
Tematów do dyskusji jest oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część
z nich będzie zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.
Gorąco zachęcam do udziału w tym wydarzeniu, które nie tylko gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ale również
jest bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.
Do zobaczenia na Kongresie!

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Udział w Kongresie jest bezpłatny dla spółek należących do SEG. Spółki giełdowe nie należące do SEG mogą wziąć udział
w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym bądź przystępując do Stowarzyszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają spółki SEG.
Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie i odesłać do dnia
21.01.2013 roku, klikając w prawym górnym rogu „wyślij formularz”.
W sprawie członkostwa w SEG prosimy o kontakt z p. Joanną Bielecką pod numerem tel. (22) 826 26 89
bądź mailowo na adres: joanna.bielecka@seg.org.pl

Program Kongresu
12 LUTEGO 2013 roku (wtorek)		
12.00 – 12.50
Rejestracja gości
12.50 – 13.00
Otwarcie Kongresu
		
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13.00 – 14.00	
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – ostatnie zmiany i sposób ich wdrożenia
przez spółki giełdowe
		Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie SA
14.00 – 14.45
Lunch
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W PRAKTYCE
14.45 – 15.15
Kworum na WZA
• Kworum wymagane przy głosowaniu różnych uchwał
• Praktyczne problemy z wyliczaniem kworum
• Obecność na WZA a udział w głosowaniu
		
Moderator:
Prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans
		
Przewodniczący WZA:
		
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski
		
Uczestnicy:
		
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
		
Beata Kiedrowicz, Partner, Radca Prawny, PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
		
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
		
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
		
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
15.15 – 15.45
Zmiana przedmiotu działalności
• Pojęcie istotności zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa
• Głosowanie imienne
		
Moderator:
		
Beata Kiedrowicz, Partner, Radca Prawny, PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
		
Przewodnicząca WZA:
Prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans
		
Uczestnicy:
		
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
		
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
		Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
		
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
15.45 – 16.15
Przerwa kawowa
16.15 – 16.45
Akcje uprzywilejowane i odwołanie pełnomocnictwa
• Nowa emisja akcji uprzywilejowanych
• Głosowanie akcjonariuszy uprzywilejowanych w grupach
• Możliwości odwołania nieodwołalnego pełnomocnictwa
		
Moderator:
		
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski
		
Przewodnicząca WZA:
		
Beata Kiedrowicz, Partner, Radca Prawny, PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
		
Uczestnicy:
		
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
		Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
		
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
		
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
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Program Kongresu
12 LUTEGO 2013 roku (wtorek)		
16.45 – 17.15

Wybór rewidenta ds. szczególnych
• Rewident ds. szczególnych jako uprawnienie akcjonariuszy mniejszościowych
• Powołanie rewidenta ds. szczególnych przez akcjonariusza większościowego
		
Moderator:
		
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski
		
Przewodniczący WZA:
		
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
		
Uczestnicy:
Prof. Katarzyna Bilewska, Adwokat, Salans
		
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
		
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
		
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
		Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
17.30 – 19.30

Turniej curlingowy poprzedzony pokazem i szkoleniem

20.00 	
Wieczór Ostatkowy w konwencji lat 70-tych, połączony z kolacją i muzyką na żywo

13 LUTEGO 2013 roku (środa)
9.00 - 10.30		
Dwie tury warsztatów w grupach
11.00 - 12.30
		
Grupa I	
Nowe obowiązki spółek związane z planowanymi zmianami przepisów
o ochronie danych osobowych
				Anna Kobylańska, Adwokat, Counsel, PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
				
• spółki giełdowe jako administratorzy danych osobowych akcjonariuszy
				
• planowane zwiększenie obowiązków związanych z uniezależnieniem
administratorów bezpieczeństwa informacji
				
• planowane zmniejszenie obowiązków rejestracyjnych
				
• projekt nowego rozporządzenia UE, które zastąpi przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych - co zmieni się w działalności spółek?
		

Grupa II

				
				
				

 rogramy motywacyjne w spółkach publicznych (gotówkowe, akcyjne, fantomowe)
P
Monika Sojda-Gerwatowska, Counsel, Radca Prawny, PricewaterhouseCoopers
Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal)
Mateusz Ordyk, Starszy Prawnik, Radca Prawny, PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k. (PwC Legal) l
• kryteria wyboru instrumentu finansowego (programy gotówkowe, programy
akcyjne, programy fantomowe)
• regulaminy programów motywacyjnych
• obowiązki spółek publicznych w związku z programami pracowniczymi,
w świetle przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz
przepisów o ofercie publicznej, z uwzględnieniem planowanych zmian
do tej ustawy (memorandum informacyjne, informacje poufne, raporty
bieżące)

Program Kongresu
13 LUTEGO 2013 roku (środa)		
		

Grupa III	
Własność intelektualna w spółce giełdowej
Małgorzata Darowska, Radca Prawny, Salans
				
• kategorie praw własności intelektualnej
				
• nabywanie praw własności intelektualnej i korzystanie na podstawie licencji
				
• właściwe zabezpieczenie praw i ochrona wytworów chronionych
wytworzonych przez spółkę – utwory pracownicze, know-how
				
• ochrona know-how, tajemnica przedsiębiorstwa
				
• audyt praw własności intelektualnej
		

Grupa IV	
Jak, o czym, kiedy i gdzie można rozmawiać z konkurentem – case study
na przykładzie spotkania stowarzyszenia branżowego „Polska Federacja
Producentów Wysokowydajnych Mydeł & Śmideł”
Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Partner, Salans
				
• wymiana informacji między konkurentami – kiedy rozwiązywanie problemu
asymetrii informacji staje się problemem prawa konkurencji?
				
• praktyczne uzgodnienia a praktyka uzgodniona – wskaż pięć różnic
				
• lunch z konkurentem – menu tematów, które mogą wywołać niestrawność
				
• kooperacja a zmowa – kontakty z konkurentami na zebraniach stowarzyszeń
branżowych
				
• einmal ist kein mal?
		

Grupa V

				
				
				
				
		 Grupa VI

				

 owe technologie i narzędzia w organizacji i realizacji walnego
N
zgromadzenia
Piotr Kamiński, Wiceprezes Zarządu, Unicomp-WZA Sp. z o.o.
• nowe formy przygotowywania materiałów na walne zgromadzenia
• nowe możliwości grupowania pełnomocnictw i wykonywania z nich prawa
głosu
• nowe możliwości szybkiego tworzenia dowolnych zestawień procentowych
w zakresie kapitału zarejestrowanego i obecnego na walnym zgromadzeniu
• nowe możliwości w zakresie szybkiego tworzenia grup akcjonariuszy
i realizacji głosowań takimi grupami
 uy-back jako alternatywa wobec dywidendy
B
Beata Binek, Starszy Prawnik, CMS Cameron McKenna
Dariusz Greszta, Partner, CMS Cameron McKenna
Rafał Kluziak, Prawnik, CMS Cameron McKenna
Arkadiusz Michaliszyn, Partner, CMS Cameron McKenna
Cezary Pyszkowski, Dyrektor, UniCredit Poland
• praktyczne zagadnienia nabywania akcji własnych przez spółki publiczne
w kontekście zagadnień korporacyjnych, regulacji rynku kapitałowego,
podatkowych oraz aspektów finansowych

		

Grupa VII	
Emisja obligacji przez spółkę publiczną – praktyczne problemy do rozwiązania
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski
Krzysztof Marczuk, Radca Prawny, Gessel Koziorowski
				
• dopuszczalność emisji obligacji w świetle zobowiązań z umów kredytowych
spółki
				
• emisja publiczna a niepubliczna (zalety i wady)
				
• atrakcyjność obligacji dla inwestorów instytucjonalnych ze względu na rodzaj
zabezpieczeń
				
• rola administratora zabezpieczeń i współpraca z nim
				
• obowiązki informacyjne spółki do czasu wykupu obligacji
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Program Kongresu
13 LUTEGO 2013 roku (środa)		
		

Grupa VIII 
Co to znaczy „material”? Polityka informacyjna emitenta po uchyleniu
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Jakub Pitera, Associate, K&L Gates
Bartosz Niemczynowicz, Associate, K&L Gates
				
• przesłanki, kształt oraz zakres raportów bieżących po wejściu w życie
zmiany przepisów uchylającej rozporządzenie o obowiązkach informacyjnych
emitentów
		

Grupa IX

				
				
				
				
				
				
		

Grupa X

				
				
				
				
				

10.30 – 11.00

(i) Akcje nieme w obrocie giełdowym. (ii) Postępowanie przed Komisją
Nadzoru Finansowego. (iii) Zmiany prawa a optymalizacje podatkowe
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
Łukasz Adamczyk, Doradca Podatkowy, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
• uzyskiwanie zgód, zezwoleń KNF
• postępowania, w którym KNF przysługuje prawo sprzeciwu
• konstrukcja akcji niemej
• uprawnienia z majątkowe akcji niemej
• opodatkowanie akcjonariusza S.K.A. 2013 - interpretacje organów
i orzecznictwo NSA
• realizacja programów menedżerskich za pośrednictwem S.K.A.
 bowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów
O
akcji spółek publicznych
Danuta Pajewska, Radca Prawny, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Kinga Ziemnicka, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
• wykonywanie obowiązków ujawniania stanu posiadania akcji, zwłaszcza tych
związanych z transakcjami pośredniego nabycia akcji spółki publicznej;
• wpływ niewykonania obowiązku ujawnienia zmiany stanu posiadania na
prawo wykonywania głosu z akcji;
• sposób postępowania spółki publicznej w przypadku zidentyfikowania
niewykonania powyższych obowiązków lub wykonania ich z opóźnieniem różnice w poglądach doktryny a praktyka;
• procesowe aspekty związane z nieprawidłowym wykonaniem obowiązków
ujawnienia stanu posiadania – zaskarżanie podjętych uchwał, możliwości
wstrzymania rejestracji podjętych uchwał w KRS;
• zabezpieczenia powództw oraz zabezpieczenia przed wpisem uchwał do
KRS, case study.

Przerwa kawowa

Prelegenci

Łukasz Adamczyk
Doradca Podatkowy,
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
- Adwokaci i Radcowie Prawni
Wykładowca i doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczenie zdobywał
w firmach konsultingowych i warszawskich kancelariach
prawnych; wcześniej odbył staż naukowy w Departamencie
Prawa Podatkowego Instytutu Maxa Plancka w Monachium,
pracował także jako wykładowca i asystent Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Ekspert w dziedzinie
międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Występował jako prelegent na szeregu konferencji międzynarodowych m. in. w Brukseli, Kioto, Amsterdamie, Wiedniu
i Mediolanie. Autor ponad 30 publikacji z zakresu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego opublikowanych w Polsce i za granicą. Jego publikacje są często powoływane przez składy orzekające sądów administracyjnych.
Uczestniczył w realizacji szeregu projektów badawczych dotyczących wspólnotowego prawa podatkowego finansowanych z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. UW, dr hab.
Katarzyna Bilewska
Adwokat, kieruje Zespołem Sporów
Korporacyjnych w kancelarii Salans
Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Doradza
bankom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom w sporach na etapie przesądowym, a także reprezentuje ich

w postępowaniach sądowych dotyczących kwestionowania
uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak
również pomiędzy wspólnikami i spółką. Autorka ponad 100
publikacji z zakresu prawa cywilnego, europejskiego i prawa spółek.Jest adwokatem od roku 2006. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (magister prawa, 2001). W roku 2004
uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na tym
samym uniwersytecie, zaś w 2009 roku stopień naukowy
doktora habilitowanego. Od roku 2011 r. jest profesorem
nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Beata Binek, MBA
Starszy Prawnik, Departament
Transakcji i Prawa Spółek
CMS Cameron McKenna
Jest starszym prawnikiem w Departamencie Transakcji
i Prawa Spółek warszawskiego biura CMS Cameron McKenna. Doradza podmiotom zagranicznym oraz polskim
w zakresie działalności na rynkach kapitałowych, w tym przy
połączeniach i podziałach spółek, emisjach publicznych
i niepublicznych papierów wartościowych i instrumentów
finansowych, wprowadzaniu i wycofywaniu akcji spółek
z obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz rynku nieregulowanym NewConnect, nabyciach
i zbyciach znacznych pakietów akcji spółek publicznych,
realizacji programów buy-back, tworzeniu i prowadzeniu
działalności w Polsce przez polskie i zagraniczne podmioty
regulowane: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i emerytalne, banki oraz domy maklerskie.
Przed rozpoczęciem pracy w CMS Cameron McKenna pracowała w polskich oraz międzynarodowych kancelariach
prawnych w Polsce i USA. Pracowała także przez ponad
5 lat w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty, przede
wszystkim dla członków zarządów spółek publicznych,
dotyczące funkcjonowania spółek giełdowych, prawa pa-
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pierów wartościowych, wprowadzania akcji do obrotu,
obowiązków informacyjnych, zagadnień regulacyjnych.
Współpracuje jako wykładowca z Akademią Liderów Rynku
Kapitałowego, Akademią mediów oraz Związkiem Maklerów
i Doradców. Beata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa
Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także program Executive
MBA Uniwersytetu w Minnesocie (WEMBA). Włada biegle
językiem angielskim oraz zna język francuski.

Małgorzata Darowska
Counsel, Radca prawny,
Salans
Kieruje Zespołem Prawa Własności Intelektualnej w kancelarii Salans. Posiada bogate doświadczenia w projektach
związanych z ochroną i zarządzaniem prawami własności
intelektualnej. Doradza w projektach komercjalizacji R&D,
negocjacjach i postępowaniach sądowych oraz doradzała
w licznych projektach M&A w zakresie dotyczącym praw
własności intelektualnej. Radca prawny od 2005 roku, związana z Salans od 2008 roku. Jest autorką licznych publikacji, w tym współautorką Przewodnika Komercjalizacji B+R
dla Praktyków (NCBiR).

Dariusz Greszta
Partner, Departament Transakcji
i Prawa Spółek
CMS Cameron McKenna
Radca prawny, jest partnerem kierującym Departamentem
Transakcji i Prawa Spółek w warszawskim biurze CMS
Cameron McKenna. Specjalizuje się w prawie papierów
wartościowych, fuzjach i przejęciach oraz prawie spółek.

Reprezentował banki inwestycyjne, polskich prywatnych
i publicznych emitentów papierów wartościowych oraz rząd
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z transakcjami na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Świadczył usługi doradcze polskim emitentom i subemitentom, m. in., w związku z emisjami euroobligacji, w tym euroobligacji zamiennych
oraz w związku z pierwszą polską emisją Yankee Bonds
i globalnych kwitów depozytowych GDR. Doradza także
w sprawach związanych z przejęciami spółek giełdowych
przez inne podmioty oraz wycofaniem akcji z obrotu publicznego. Oprócz transakcji na publicznym rynku papierów
wartościowych, częstym przedmiotem porad prawnych Dariusza Greszty są także fuzje, przejęcia oraz restrukturyzacje
podmiotów gospodarczych. Z jego usług korzystają duże
instytucje polskie i zagraniczne, w tym fundusze typu venture capital oraz private equity, jak również inne instytucje finansowe jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Jego
doświadczenie z zakresu fuzji i przejęć obejmuje transakcje
na akcjach i udziałach oraz na składnikach majątkowych,
transakcje wykupu spółki przez zarząd z zastosowaniem
dźwigni finansowej, instytucjonalne lub umowne przedsięwzięcia joint venture, inwestycje bezpośrednie i inne.
Dariusz Greszta doradza też przy restrukturyzacji spółek,
reorganizacjach grup kapitałowych, zmianie struktury kapitałowej istniejących inwestycji oraz przy sporach podmiotów
gospodarczych w Polsce. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, posiada
dyplom LL.M. w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego nadany przez Uniwersytet w Houston w Teksasie.
Posiada uprawnienia radcy prawnego. Mówi biegle po angielsku.

Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych
Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Był odpowiedzialny m.in. za kwestie współpracy
międzynarodowej (piastował wiele istotnych funkcji w ramach międzynarodowej organizacji IOSCO), polityki eduka-

cyjnej oraz badań i analiz. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem
Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień
naukowy doktora. 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).

Beata Kiedrowicz
Partner, Radca Prawny
PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k.
(PwC Legal)
Jest radcą prawnym i posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transakcji prywatnych i publicznych
w Polsce. Świadczy pełen zakres korporacyjnych usług
doradczych dla inwestorów rozpoczynających działalność
w Polsce oraz bieżących usług doradczych dla podmiotów
już obecnych na polskim rynku. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dla inwestorów zagranicznych zarówno w ich
działalności transakcyjnej (nabycie lub sprzedaż udziałów),
jak i przy projektach restrukturyzacyjnych. W swojej karierze Beata doradzała przy wielu transakcjach w sektorze
bankowym i w innych kluczowych branżach gospodarki.
Beata świadczyła doradztwo prawne m.in. dla skandynawskiej grupy bankowo-ubezpieczeniowej w transakcji zakupu
udziałów większościowych w polskich bankach notowanych
na giełdzie. Brała także udział w sprzedaży aktywów dwóch
niemieckich banków wychodzących z polskiego rynku. Ponadto doradzała zagranicznym spółkom chemicznym rozpoczynającym działalność w Polsce przy akwizycji polskich
podmiotów branżowych. Najnowsze wydanie prestiżowego
raportu Legal 500 EMEA przyznało Beacie Kiedrowicz status „rekomendowanego doradcy” (recommended) w kategorii usług korporacyjnych/fuzji i przejęć. Przed dołączeniem
do PwC Legal Beata Kiedrowicz była partnerem w jednej
z największych międzynarodowych kancelarii prawnych
w Warszawie.

Rafał Kluziak
Prawnik, Departament Transakcji
i Prawa Spółek
CMS Cameron McKenna
Jest aplikantem adwokackim i prawnikiem w warszawskim Departamencie Transakcji i Prawa Spółek. Specjalizuje się w prawie instrumentów finansowych i rynków
kapitałowych. Doradza klientom w zakresie ofert publicznych, transakcji M&A oraz zagadnieniach związanych
z obrotem papierami wartościowymi. Przed rozpoczęciem pracy w CMS Cameron McKenna pracował w Wydziale Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się między innymi sporządzaniem
bieżących analiz oraz sprawowaniem nadzoru nad kilkunastoma domami maklerskimi oraz wdrażaniem unijnych
przepisów prawnych dotyczących rynków kapitałowych,
w szczególności MiFID. Jest stypendystą Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się
biegle językiem angielskim.

Anna Kobylańska
Adwokat, Counsel
PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k.
(PwC Legal)
Kieruje praktyką ochrony własności intelektualnej i danych
osobowych w PwC Legal. Specjalizuje się w doradztwie
prawnym w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ochrony baz danych. Posiada także
szerokie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa konsumenckiego. Prowadzi sprawy
obejmujące nowe technologie, spory o domeny internetowe i korzystanie z danych w Internecie. Anna Kobylańska
jest autorem książki pt. „Ochrona znaków towarowych
w Internecie”. Jest także współautorem książek „Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców” oraz
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„Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersquatting. A European Perspective”. Anna Kobylańska
ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie
prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest wykładowcą w Centrum
Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, a także członkiem Komitetu ds. Internetu INTA (międzynarodowego
stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu prawa znaków towarowych).

Leszek Koziorowski
Wspólnik, Radca Prawny
Gessel Koziorowski
Kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy
inwestycyjnych. Od 1994 roku doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach
i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów
wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą
korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków
informacyjnych. Reprezentuje również klientów we
wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych
i sądowych związanych z funkcjonowaniem klientów na
rynku kapitałowym. Od 1999 roku pracuje w kancelarii
GESSEL, od 2002 jest jej wspólnikiem (kancelaria Gessel, Koziorowski sp.k.). Drogę zawodową rozpoczynał
w Komisji Papierów Wartościowych. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych, obecnie pełni funkcję sekretarza
w Radzie Nadzorczej TAURON S.A. Studia prawnicze na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1994 roku, a w 1998 został wpisany
na listę radców prawnych. Leszek Koziorowski jest rekomendowany w rankingach kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” (2005-2011) oraz magazynu „FORBES” (2009-2011) jako jeden z najlepszych doradców
prawnych w Polsce w zakresie prawa rynku kapitałowe-

go i przygotowania spółki do wejścia na giełdę. Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for
Business” wymienia go w gronie liderów prawa rynków
kapitałowych (2007-2011). Jest autorem licznych publikacji prasowych, w tym w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie
Giełdy Parkiet”, „Radcy Prawnym”. Prywatnie Leszek
Koziorowski kolekcjonuje historyczne papiery wartościowe. Jest autorem publikacji im poświęconych – w 2011
roku wydał książkę pt. „Akcje notowane na warszawskiej
giełdzie do 1939 roku”. Leszek Koziorowski pełni także
funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów
Historycznych Papierów Wartościowych.

Krzysztof Marczuk
Radca Prawny
Gessel Koziorowski
Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, papierów wartościowych oraz prawie spółek handlowych.
Doradza przy publicznych (IPO, SPO) i prywatnych
emisjach akcji i obligacji, tworzeniu programów motywacyjnych (opcje menedżerskie i pracownicze), nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych
oraz w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach z zakresu nadzoru nad rynkami
kapitałowymi. Przygotowuje spółki prawa handlowego
do wejścia na GPW (przekształcenie w spółkę akcyjną,
zmiana dokumentów korporacyjnych, szkolenia z zakresu wykonywania obowiązków informacyjnych oraz
corporate governance, postępowanie przed KNF). Zajmuje się przygotowaniem dokumentów transakcyjnych
w obrocie zorganizowanym i prywatnym, sporządzaniem
prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
oraz bieżącą obsługą funduszy inwestycyjnych, spółek
publicznych, w szczególności w zakresie wykonywania
obowiązków informacyjnych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2004-2007 pracował
w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie
w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Emi-

tentów. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu
prawa rynków kapitałowych, w tym w pracach nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej. W kancelarii GESSEL, KOZIOROWSKI od 2007 roku, od 2009 wpisany na
listę radców prawnych.

Marcin Marczuk
Partner, Radca Prawny
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
– Adwokaci i Radcowie Prawni
W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych i różnorodnych transakcji i operacji na papierach wartościowych jak również
na ich bazie (transakcje opcyjnie). Zajmuje się prawnymi aspektami przejęć, fuzji, podziałów czy przekształceń
spółek kapitałowych. Przygotował wraz z zespołem ok.50
ofert publicznych (IPO i SPO) na bazie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, jak również pełną dokumentację oferowania praw udziałowych na potrzeby transakcji niepublicznych. Występował w imieniu
emitentów, wprowadzających, podmiotów dominujących
oraz domów maklerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF, czy PARP. Wraz z zespołem prawników przeprowadzał transakcje restrukturyzacyjne spółek,
w tym spółek zależnych od Skarbu Państwa. Przygotowywał również programy lojalnościowe dla osób zarządzających czy pracowników spółek. Legitymuje się ponadto
bogatym doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa
karnego i ubezpieczeń. Autor wielu publikacji z obszaru rynku kapitałowego, współautor dużego komentarza
Beck „Prawo Rynku Kapitałowego. Komentarz”. Wydawnictwo CH BECK 2012.

Arkadiusz Michaliszyn
Partner, Departament Prawa
Podatkowego
CMS Cameron McKenna
Doradca podatkowy, jest partnerem kierującym Departamentem Prawa Podatkowego warszawskiego biura CMS Cameron
McKenna. Doradza w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej przez osoby prawne. W szczególności specjalizuje się w doradztwie związanym z restrukturyzacją podmiotów
prawnych, z transakcjami sprzedaży i zakupu udziałów (akcji)
spółek oraz z transakcjami na rynku nieruchomości. Brał udział
w wielu postępowaniach podatkowych, w tym w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem licznych
publikacji oraz komentarzy z zakresu tematyki prawno-podatkowej. Arkadiusz Michaliszyn ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Włada biegle językiem angielskim.

Andrzej Mikosz
Partner
K&L Gates
Jest Partnerem w warszawskim biurze K&L Gates. Jego
praktyka koncentruje się na obsłudze transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzjach i przejęciach. Jest również uznanym
specjalistą w sprawach władztwa korporacyjnego (corporate
governance). Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates,
Andrzej Mikosz pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa, którego kompetencje w Polsce obejmują prywatyzację i zarządzanie aktywami państwowymi. Wcześniej pracował w warszawskich biurach innych znanych międzynarodowych kancelarii
prawnych. W latach 1998-2000 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz specjalnym doradcą Ministra
Rolnictwa, odpowiedzialnym za strategię prywatyzacji przemysłu cukrowniczego, rozwój giełd towarowych oraz reformę
systemu przechowywania i finansowania artykułów rolnych.
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prawnym od 2009 roku. Mateusz brał udział m.in. we wdrożeniu programów akcyjnych w 4 polskich bankach giełdowych
w związku z implementacją dyrektywy CRD III oraz doradzał
zarówno przy krajowych, jak i zagranicznych programach pracowniczych opartych na akcjach.

Bartosz Niemczynowicz
Associate
K&L Gates
Associate w warszawskim biurze K&L Gates w zespole Rynków Kapitałowych, zajmuje sie doradztwem w zakresie emisji
papierów wartościowych, fuzji i przejęć oraz ogólnych zagadnień dotyczących spółek publicznych. Posiada również doświadczenie w badaniach prawnych due diligence, przekształceniach grup kapitałowych oraz w przygotowywaniu umów
inwestycyjnych (również obejmujących sprzedaż akcji lub
udziałów). Specjalizuje się także w zakresie doradzania podmiotom prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w zagadnieniach wymagających współpracy z organami administracji publicznej.

Mateusz Ordyk
Starszy Prawnik, Radca Prawny,
PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k.
(PwC Legal)
Jest starszym prawnikiem w PwC Legal. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, prawie bankowym, finansowym
i korporacyjnym. Mateusz ma rozległe doświadczenie w projektach związanych z pozyskiwaniem kapitału (oferty publiczne
pierwotne i wtórne, finansowanie dłużne), jak również w doradztwie transakcyjnym związanym z rynkiem kapitałowym (fuzje i przejęcia, publiczne wezwania, de-listing). Doradza także
w aspektach regulacyjnych związanych z działalnością banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, funduszy
inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
transgranicznej. Mateusz ukończył wydział prawa, podyplomowe studia w zakresu giełdy i rynków finansowych oraz podyplomowe studia europejskiego prawa spółek na SGH. Przed
przystąpieniem do PwC Legal współpracował m.in. przez 5 lat
z największą polską kancelarią prawną – Domański Zakrzewski Palinka sp. k., a wcześniej przez 4 lata pracował w instytucjach finansowych sektora bankowego. Mateusz jest radcą

Danuta Pajewska
Radca Prawny, Starszy Wspólnik,
kieruje Zespołem Rynków Kapitałowych
i Instytucji Finansowych
Wardyński i Wspólnicy
Jest radcą prawnym, starszym wspólnikiem kierującym Zespołem Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa papierów wartościowych
oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, problematyce corporate governance i business compliance,
zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnień
outsourcingu. Brała udział w przygotowywaniu prawnych
części prospektów emisyjnych, doradzała przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych
pakietów akcji spółek publicznych, oferowaniu zagranicznych
papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych
(biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz
outsourcingu usług. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 1989-1990 pracowała jako radca
prawny w Ministerstwie Finansów oraz jako doradca ministra
w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Uczestniczyła w pracach grupy roboczej tworzącej prawne regulacje
rynku kapitałowego w Polsce. Od 1991 roku była doradcą
przewodniczącego, a następnie dyrektorem Biura Prawnego
w Komisji Papierów Wartościowych. Współtworzyła pierwsze
regulacje dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi. W latach 1995-1999 była przewodniczącą Sądu
Arbitrażowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.,
a do roku 2006 – sędzią tego sądu. W latach 1995-1999 była
radcą prawnym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku
Handlowego S.A. i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych
Banku Handlowego S.A. Była członkiem zespołu przygotowującego prywatyzację Banku Handlowego w Warszawie
S.A. Współtworzyła dokumentację prawną związaną z utworzeniem i funkcjonowaniem towarzystwa funduszy inwesty-

cyjnych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych. Od grudnia 1999
roku współpracowała z Deloitte jako radca prawny, a następnie dołączyła do kancelarii prawniczej współpracującej
z Deloitte jako wspólnik odpowiedzialny za zagadnienia rynku
kapitałowego. Prowadziła kursy i szkolenia dla członków rad
nadzorczych, maklerów i doradców inwestycyjnych. W latach
1993-1994 była członkiem komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców inwestycyjnych. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W roku 2004
została wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Wasylkowski i Wspólnicy należącej do międzynarodowej
sieci firm prawniczych współpracujących z Deloitte. Jest
członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 roku.

Jakub Pitera
Radca Prawny
K&L Gates

Marcin Pietkiewicz
Radca Prawny, Zespół Rynków
Kapitałowych i Instytucji Finansowych
Wardyński i Wspólnicy
Jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych. Specjalizuje się w prawie
instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz w prawie
korporacyjnym i gospodarczym. Przygotowuje opinie prawne dla polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych,
m.in. banków, biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych.
Na bieżąco doradza spółkom kapitałowym, m.in. z branży
leasingu, w zakresie wewnętrznej obsługi korporacyjnej.
Doradza również w zakresie zagadnień rynku kapitałowego, takich jak wprowadzanie spółek do publicznego obrotu, nabywanie znacznych pakietów akcji, przeprowadzanie
publicznego wezwania oraz obowiązki informacyjne emitentów. Uczestniczy w projektach związanych z restrukturyzacją spółek (m.in. przejęcie, nabywanie udziałów, nabywanie przedsiębiorstw spółek handlowych), odpowiadając za
sprawy związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz sprawy korporacyjne. Wspomaga przygotowanie raportów due diligence i współtworzy główne umowy
transakcyjne. Uczestniczy również w pracach dotyczących
finansowania projektów (umowy kredytu, nabycie akcji,
szczególne rodzaje finansowania), przejmowania wierzytelności i powiązanych zabezpieczeń oraz sekurytyzacji.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowanego przez University
of Cambridge. W latach 2003-2004 pracował w kancelarii

Associate w warszawskim biurze K&L Gates zajmuje się prawem
spółek, bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, fuzjami i przejęciami (w tym również zakładów
ubezpieczeń), przygotowywaniem IPO oraz zagadnieniami związanymi z obrotem papierami wartościowymi. Jego doświadczenie
obejmuje również postępowania przed organami administracji publicznej (Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz Komisją Nadzoru Finansowego).

Cezary Pyszkowski
Dyrektor
UniCredit CAIB Poland
Dołączył do UniCredit CAIB Poland w lutym 2008 r. jako Dyrektor w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. Swoją karierę
zaczynał w CDM Pekao w 1997 r., a na stanowisko Dyrektora
awansował w 2005 r. Cezary posiada bogate doświadczenie
w zarządzaniu dużymi projektami fuzji i przejęć oraz w zagadnieniach analizy finansowej i ładu korporacyjnego. Jest również
specjalistą w planowaniu strategicznym. Cezary brał aktywny
udział i koordynował prace zespołów m.in. w następujących
transakcjach:
• GTC, emisja z prawem poboru (102 mln EUR);
• Fortuna Entertainment Group, IPO (78 mln EUR);
• Cyfrowy Polsat; IPO (849 mln PLN); ABB (117 mln PLN)
• TVN; M&A (47 mln EUR); CFA; IPO (510 mln PLN)
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• Multimedia Polska; emisja obligacji (400 mln PLN); IPO (265
mln USD)
• Naspers / MIH Allegro; wezwanie i delisting Bankier.pl (54 mln
PLN); wezwanie i delisting Gadu-Gadu (398 mln PLN)
• AgustaWestland; doradztwo w transakcji przejęcia PZL
Świdnik (339 mln PLN)
• Advent Intl.; wezwanie na akcje WSiP (79 mln EUR)
• Midas; doradztwo strategiczne – pozyskanie inwestora
Cezary jest posiadaczem tytułu magistra ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również
tytuł licencjata Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Studiował także w Akademii Zarządzania i Bankowości na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Monika Sojda-Gerwatowska
Counsel, Radca Prawny
PricewaterhouseCoopers Legal
Szurmińska-Jaworska sp.k.
(PwC Legal) l
Jest radcą prawnym w PwC Legal. Specjalizuje się prawie pracy.
Monika posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa we wszystkich dziedzinach związanych z zatrudnieniem,
w tym w szczególności w zakresie systemów wynagradzania
pracowników oraz osób zaangażowanych na podstawie umów
cywilnoprawnych. Monika brała udział m.in. we wdrożeniu programów akcyjnych w 4 polskich bankach giełdowych w związku z implementacją dyrektywy CRD III oraz doradzała przy implementacji
krajowych i zagranicznych programów pracowniczych opartych
na akcjach. Monika brała udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych, w tym przy transferach pracowników i zwolnieniach grupowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prywatyzacji firm należących do Skarbu Państwa, gdzie negocjowała pakiety
socjalne ze związkami zawodowymi. Monika reprezentowała swoich klientów w ramach negocjacji w indywidualnych i zbiorowych
postępowaniach z zakresu prawa pracy. Monika jest członkiem
Okręgowej Izby Radcy Prawnych w Warszawie. Monika jest absolwentem Uniwersytetu we Wrocławiu, Uniwersytetu w Strasburgu
oraz CRIDEAU-CNRS – Uniwersytet Limoges.

Agnieszka Stefanowicz-Barańska
Partner w kancelarii Salans,
kieruje Zespołem prawa konkurencji,
regulacji i handlu międzynarodowego
Od blisko 15 lat doradza przedsiębiorcom m.in. w branżach
nauk biologicznych, motoryzacyjnej, chemicznej, dóbr konsumpcyjnych, spożywczej, telekomunikacyjnej, przemysłu
ciężkiego, energetycznej i komunalnej oraz w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym w sprawach z zakresu kontroli
koncentracji, porozumień antykonkurencyjnych i nadużycia
pozycji dominującej oraz pomocy publicznej i zwalczania
nieuczciwej konkurencji. Rekomendowana m.in. w “The International Who’s Who of Competition Lawyers and Economists 2011”, “Chambers Europe 2012”, “Guide to the World’s
Leading Women in Business Law 2010”, “PLC Cross-border
Competition Handbook 2012”, “The Legal 500 Europe Middle
East & Africa 2012”, “GCR 100” (Global Competition Review,
2012). W 1999 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych King’s College, University of London, w zakresie
unijnego prawa ochrony konkurencji, a w 2003 r. w zakresie
prawa unijnego (z wyróżnieniem). W 1997 r. wpisana na listę
radców prawnych w Polsce. Od 2003 r. prezes polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Prof. zw. dr hab.
Marek Wierzbowski
Partner
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
– Adwokaci i Radcowie Prawni
Przez wiele lat był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Katedrą Prawa i Postępowania
Administracyjnego (wcześniej kierował także Zakładem Prawa Gospodarczego, Administracyjnego i Porównawczego).
W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował
zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, takie
jak sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji Banku PKO S.A.,
PKN Orlen S.A., Tauron S.A. Prof. Wierzbowski reprezentuje

przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed
sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. Należał do grona prawników reprezentujących Skarb Państwa w sprawie
z powództwa Eureko przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczącej prywatyzacji PZU. Ponadto prof. Wierzbowski
obsługiwał znaczącą część emisji GDR i ADR zrealizowanej
w oparciu o akcje polskich spółek wprowadzanych do obrotu
na rynkach zagranicznych, w tym na Giełdzie Londyńskiej.
Tworzył domy maklerskie (w tym pierwszy zagraniczny dom
maklerski w Polsce, pierwszy dom maklerski, zajmujący się
asset management) oraz fundusze inwestycyjne. Prof. Wierzbowski jest wiceprezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, której przewodniczył w latach 2000-2004, członkiem
Rady Zamówień Publicznych oraz prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym Sądu
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

akcjonariuszami spółek kapitałowych, w tym także spółek publicznych, w szczególności związane z obroną przed wrogimi
przejęciami spółek. Reprezentowała w procesach sądowych
klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Kinga Ziemnicka
Radca Prawny, Prawo Korporacyjne,
Restrukturyzacje Spółek i Kontrakty
Handlowe
Wardyński i Wspólnicy
Jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych.
Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie umów
gospodarczych, w szczególności umów inwestycyjnych.
Przygotowywała zarówno transakcje o zasięgu międzynarodowym, jak i projekty lokalne, w których uczestniczą podmioty działające na rynku polskim. W ramach zespołu korporacyjnego koordynuje obsługę prawną klientów w zakresie
spraw typu M&A związaną z kompleksowym opracowaniem
struktury transakcji, oraz jej realizacji na poszczególnych etapach, bieżących konsultacji oraz negocjacji umów, doradztwa w dziedzinie finansowania transakcji, rachunkowości
korporacyjnej oraz restrukturyzacji spółek, w tym między innymi przy umowach typu joint venture, umowach sprzedaży
udziałów oraz akcji, sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Jednocześnie prowadzi sprawy z zakresu sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami oraz
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