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Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę zaprosić Państwa
na jedenastą edycję Kongresu Relacji Inwestorskich. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2019
roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance i jak co roku, będzie okazją do spotkania z przedstawicielami
spółek giełdowych odpowiedzialnych za relacje z inwestorami oraz kontakty z mediami.
Pierwszego dnia Kongresu, wraz z zaproszonymi ekspertami, omówimy takie zagadnienia jak: nowe
obowiązki wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariuszy; jak i po co identyfikować akcjonariuszy;
program wsparcia pokrycia analitycznego; finansowanie dłużne w nowych okolicznościach; wdrażanie
PPK z korzyścią dla spółki i pracowników; nowoczesne formy komunikacji i współpracy; raportowanie
strategiczne 500+ i 500-.
Po części merytorycznej wszystkich uczestników zaprosimy na Symulację sporządzania i publikacji
raportu Zwykłej Spółki SA. Zwieńczeniem tego dnia będzie Wieczorna Gala, podczas której nastąpi
ceremonia wręczenia statuetek laureatom XII edycji Konkursu Złota Strona Emitenta. Po części oficjalnej
zapraszamy na część integracyjną przy muzyce.
Drugiego dnia Kongresu, jak co roku, zaplanowaliśmy dla Państwa dwie tury warsztatów tematycznych
dotyczących zagadnień podnoszenia jakości relacji inwestorskich. Na zakończenie odbędzie się debata
„Zmiany regulacyjne i ich konsekwencje dla spółek”, podczas której przedstawione zostaną m.in.
planowane działania nadzorcze i przegląd najważniejszych zmian.
Tematów do dyskusji jest oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zmieścić 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.

Życzę owocnego udziału w Kongresie!

dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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W TRAKCIE KONGRESU PORUSZYMY TEMATY:
›

Nowe obowiązki wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariuszY

›

Udział WZA w akceptacji polityki wynagrodzeń

›

Transakcje z podmiotami powiązanymi

›

Jak i po co identyfikować akcjonariuszy

›

Procedura i koszty zebrania informacji

›

Lepsza komunikacja z inwestorami

›

Program wsparcia pokrycia analitycznego

›

Cele projektu GPW

›

Finansowanie dłużne w nowych okolicznościach

›

Wdrażanie PPK z korzyścią dla spółki i pracowników

›

Nowoczesne formy komunikacji i współpracy

›

Rozporządzenie w sprawie sustainable finance a dostęp do finansowania

›

Co zmieni się w wytycznych Komisji Europejskiej i czego oczekuje od spółek ESMA

›

Jak policzyć emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości

›

Jak sporządzić wiarygodną i użyteczną dla inwestorów analizę scenariuszową

›

Zmiany regulacyjne i ich konsekwencje dla spółek
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PROGRAM KONGRESU
5 CZERWCA 2019 \ DZIEŃ I
PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU BĘDZIE TRANSMITOWANY ONLINE (MOŻLIWY JEST UDZIAŁ ZDALNY)

10:30 – 11:20

Rejestracja gości i powitalna kawa

11:20 - 11:30

Otwarcie Kongresu

11:30 – 12:15

Nowe obowiązki wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariuszy
› Udział WZA w akceptacji polityki wynagrodzeń
› Transakcje z podmiotami powiązanymi
› Konsekwencje dla emitentów

12:15 – 13:00

Jak i po co identyfikować akcjonariuszy
› Procedura i koszty zebrania informacji
› Lepsza komunikacja z inwestorami
› Korzyści dla spółki

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 14:25

Program wsparcia pokrycia analitycznego
› Cele projektu GPW
› Zasady kwalifikacji spółek
› Zakres opracowywanych analiz

14:25 – 14:50

Finansowanie dłużne w nowych okolicznościach
› Zmiany regulacyjne
› Zmiany rynkowe
› Nowe rozwiązania

14:50 – 15:15

Wdrażanie PPK z korzyścią dla spółki i pracowników
› Procedura wyboru i wdrażania PPK
› Jakie elementy oceny są ważne dla spółki i dla pracowników
› Koszty związane z PPK

15:15 – 15:40

Nowoczesne formy komunikacji i współpracy
› Nowe ryzyka wynikające z rozwoju technologii
› Nowe możliwości technologiczne w zakresie komunikacji
› Przykłady praktyczne

15:40 – 16:10

Przerwa kawowa

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST BEZPŁATNY DLA SPÓŁEK NALEŻĄCYCH DO SEG.
Spółki giełdowe nienależące 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 17 maja 2019 roku,
klikając w prawym górnym rogu „wyślij formularz”.

16:10 – 17:30

Raportowanie strategiczne 500+ i 500› Rozporządzenie w sprawie sustainable finance a dostęp do finansowania
› Co zmieni się w wytycznych Komisji Europejskiej i czego oczekuje od spółek ESMA
› Jak policzyć emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości
› Jak stworzyć i zaraportować strategię zrównoważonego rozwoju zgodną z wytycznymi KE i użyteczną dla

inwestorów
17:30 – 18:00

Przerwa kawowa

18:00 – 19:30

Symulacja sporządzania i publikacji raportu rocznego Zwykłej Spółki SA
Wieczorna Gala Złota Strona Emitenta

20:00

› Ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu ZSE XII
› Uroczysta kolacja
› Zabawa przy muzyce

6 CZERWCA 2019 \ DZIEŃ II
7:30 – 8:30

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9:00 - 10:30

Warsztaty tematyczne – I Tura*

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

Warsztaty tematyczne – II Tura*

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30

Zmiany regulacyjne i ich konsekwencje dla spółek
› Przegląd najważniejszych zmian
› Podejmowane działania nadzorcze
› Nadchodzące regulacje

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE STOWARZYSZENIA
https://seg.org.pl/pl/xi-kongres-relacji-inwestorskich-spolek-gieldowych-seg

* Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się w Formularzu Zgłoszeniowym oraz na stronie www.seg.org.pl

W SPRAWIE KONGRESU

W SPRAWIE CZŁONKOSTWA

Anna Grałek
tel. 502 545 550
e-mail: kri@seg.org.pl

Magdalena Cieciura
tel. 512 588 425
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl
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