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19 PAŹDZIERNIKA 2022 \ DZIEŃ I

10:30-11:45   Rejestracja gości oraz kawa powitalna

11:45-12:00   Oficjalne otwarcie i powitanie gości

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:00 - 13:00   Zmiany w otoczeniu gospodarczym i rynkowym
 › Perspektywa makroekonomiczna
 › Inflacja a rynek kapitałowy
 › Nowe możliwości finansowania
 › Implikacje odejścia od wskaźnika WIBOR
 › Koszty i korzyści związane z notowaniem

 Prowadzący: 

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 

 Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer, Investors TFI 

 Piotr Wojnar, Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelarii act BSWW legal & tax  

 Przedstawiciel KDPW

13:00 - 14:00   Lunch

14:00 - 15:15   Finansowe aspekty zrównoważonego rozwoju
 › Zielone finansowanie
 › Taksonomia Sustainable Finance
 › MSSF-y a ESRS-y

 Prowadzący: 

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 

 Michał Głowacki, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Baker McKenzie 

 Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu, ELMECH-ASE  

 Łukasz Pobudejski, Dyrektor Zarządzający Pionu Finansowania Specjalistycznego, Bank BNP Paribas 

 dr Luiza Wyrębkowska, Radca Prawny, Counsel, Kancelaria B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy 

 Paweł Zaczyński, Associate Partner, Audyt, Grant Thornton 

PROGRAM KONGRESU
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15:15 - 15:45   Przerwa kawowa

15:45 - 17:00   IT w służbie CFO
 › Systemy pomocne w zarządzaniu finansami
 › Zmiany regulacyjne wymagające nowych rozwiązań IT
 › Możliwości analizy coraz szerszego zakresu danych

 Prowadzący: 

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 

 Paweł Czarnecki, Senior Productivity Engineer, APN Promise 

 Krzysztof Kowal, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Incube CPM, Co-founder i CEO w Qalcwise.com 

 Paweł Krupa Product Manager – systemy FK/HR, Comarch 

 Jacek Kunicki, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska 

 Tomasz Kuciel, CEO, EDISON 

17:00 - 17:45   Zarządzanie ryzykiem w spółce giełdowej
 › Identyfikacja i minimalizacja nowych rodzajów ryzyk
 › Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i podatkowym
 › Możliwy zakres transferu ryzyka

 Prowadzący: 

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 

 Monika Gorgoń Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

 Marta Równa, Specjalista ds. Ubezpieczeń Majątkowych, Broker Ubezpieczeniowy,  

 International Risk & Corporate Advisory (IRCA) 

 Justyna Bauta-Szostak, Partner, Doradca Podatkowy, Radca prawny, MDDP

18:00- 19:00   Koktajle tematyczne

19:00 - 20:00   Kameralne spotkanie z Gościem Specjalnym (tylko dla Członków Zwyczajnych SEG)

20:00   Wieczorna Gala, połączona z kolacją, wystąpieniem Gościa Specjalnego i zabawą przy muzyce
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20 PAŹDZIERNIKA 2022 \ DZIEŃ II

9:00-10:30   Pierwsza tura warsztatów w grupach

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa

11:00 - 12:30   Druga tura warsztatów w grupach

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 14:30   Finansowe aspekty identyfikacji łańcucha dostaw
 › Wpływ pandemii na reorganizację łańcuchów dostaw
 › Wymogi regulacyjne dotyczące identyfikacji łańcucha dostaw
 › Odpowiedzialność spółki za swoich dostawców

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

ORGANIZATOR

 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego 

rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie 

regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc 

organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku 

kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 

roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, 

regulacji rynku, relacji inwestorskich.

Więcej informacji: www.seg.org.pl
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PARTNERZY KONGRESU

PARTNER STRATEGICZNY

 Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada 

największą w  Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w  najnowocześniejszych 

technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz 5G. Dostarcza usługi 

telefonii komórkowej dla 17,8 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do blisko 2,8 mln 

klientów. W zasięgu sieci światłowodowej firmy znajduje się ponad 6,5 mln gospodarstw 

domowych w  kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i  jest dostawcą 

kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji: www.orange.pl

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

 Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW)  prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami 

skarbowymi i  korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i  gazem 

ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. 

Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków 

rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w  Europie Środkowej 

i Wschodniej. 

Więcej informacji: www.gpw.pl
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 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) tworzy grupę kapitałową oferującą 

specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych 

instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji, realizacją świadczeń 

na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych. 

W  ramach KDPW funkcjonuje także Repozytorium Transakcji – KDPW_TR oraz Agencja 

Numerująca, nadająca m.in. kody ISIN (dla instrumentów finansowych) i LEI (dla podmiotów 

prawnych).

 Na polskim rynku KDPW pełni funkcję centralnego depozytu papierów wartościowych. Do 

głównych zdań w tym obszarze należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów 

finansowych na kontach depozytowych, prowadzenie kont Omnibus dla zagranicznych 

inwestorów, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym i OTC, nadzorowanie 

zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie.

 W  zakresie obsługi zobowiązań emitentów KDPW obsługuje min.: wypłatę dywidendy 

i  odsetek, wykup obligacji lub listów zastawnych, realizację uprawnień z  obligacji 

zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, realizację prawa pierwszeństwa w objęciu 

akcji nowej emisji (prawo poboru), wykonanie warrantów, wykupywanie certyfikatów 

inwestycyjnych, sporządzenie i udostępnienie emitentowi wykazu osób uprawnionych do 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 Przedsiębiorstwa i inwestorzy otrzymują w KDPW pełen zakres usług związanych z obsługą 

papierów wartościowych, realizowanych we współpracy z domami maklerskim i bankami 

oraz zgodnie z międzynarodowym standardami w oparciu o normę IS20022.

Więcej informacji: www.kdpw.pl



27-28 X 2021 r. 
Hotel Warszawianka w Jachrance

S E G .O R G . P L

PARTNERZY GŁÓWNI

 Biuro kancelarii Baker McKenzie w  Polsce powstało w  1992 r. i  obecnie zatrudnia ponad 

160 prawników i  doradców podatkowych, co czyni nas jedną z  największych kancelarii 

prawnych w Polsce.

 Świadczymy usługi prawne dla wiodących światowych korporacji międzynarodowych oraz 

dla krajowych przedsiębiorców i  instytucji. Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe 

doradztwo prawne i podatkowe w niemal wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego. 

 Zdobyliśmy unikalne doświadczenie w  realizacji wielu ważnych, często pionierskich 

projektów i  transakcji. Działamy aktywnie w  organizacjach gospodarczych oraz jesteśmy 

zaangażowani w opiniotwórczą działalność w mediach. Oferujemy rozległą wiedzę prawną 

oraz międzynarodową perspektywę.

 Wyróżnia nas sposób myślenia, sposób w  jaki pracujemy i  postępujemy – instynktownie 

łączymy globalny punkt widzenia z  prawdziwie wielokulturowym podejściem, które 

jest możliwe dzięki relacjom opartym na współpracy i  praktycznemu, innowacyjnemu 

doradztwu. Usługi globalnej sieci kancelarii Baker McKenzie świadczone są przez ponad 

6.000 prawników z 46 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 poruszać się pomiędzy złożonością praktyk i granic. 

Więcej informacji: www.bakermckenzie.com
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 BNP Paribas Bank Polska S.A. jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas 

obecnej w 65 krajach. Jest bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu. W Polsce kieruje 

usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a  także firm w  segmentach 

mikro, MŚP i  bankowości korporacyjnej. Najważniejszym zobowiązaniem Banku BNP 

Paribas jest finansowanie rozwoju gospodarki w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodny 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, ujętymi m.in. w Agendzie 2030 definiującej 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). 

 ESG, CSR i zrównoważony rozwój w Banku BNP Paribas

 Zrównoważony rozwój stanowi centrum strategii biznesowej GObeyond na lata 2022-2025, 

która opiera się na czterech filarach: UP, POSITIVE, STRONGER i TOGETHER. Każdy filar to 

idea, w ramach której realizowane są konkretne działania z precyzyjnie określonymi celami. 

Bank BNP Paribas w  swojej strategii koncentruje się na rozwijaniu oferty z  pozytywnym 

wpływem środowiskowym i społecznym oraz produktów połączonych z oceną i wynikami 

w  zakresie ESG (E  – environmental, S – social, G – governance), aktywnie wspierając 

Klientów w zrównoważonej transformacji. Dodatkowo bank zwraca szczególną uwagę na 

finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG. Wobec sektorów 

szczególnie szkodliwych bank podejmuje strategiczne decyzje o  wyjściu z  obsługiwania 

Klientów do nich należących.

 Jako instytucja inkluzywna, dostępna dla wszystkich i zaangażowana w kwestie społeczne, 

bank konsekwentnie prowadzi aktywne działania w  obszarze wspierania różnorodności, 

wdrażania strategii równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji.

 Od stycznia 2022 r. zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju w banku zostały zebrane 

w  jednym centrum kompetencyjnym – Obszarze Zrównoważonego Rozwoju. Skupiając 

się w  działalności na aspektach ESG, w  2020 r. bank powołał decyzją Zarządu Radę ds. 

Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council), która wraz z  Chief Sustainability 

Officerem (CSO), Sustainability Officerami reprezentującymi kluczowe obszary i  linie 

biznesowe banku oraz jednostkami Obszaru Zrównoważonego Rozwoju wspólnie tworzy 

Sustainability Community.

 Więcej na temat zarządzania zrównoważonym rozwojem w banku znajduje się na stronie: 

www.bnpparibas.pl/csr 

Więcej informacji: www.bnpparibas.pl
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 Incube CPM jest wiodącym doradcą technicznym w zakresie planowania i analizy 

finansowej. Pomagamy w pracy działom finansowym, controllingu i księgowym. 

Jesteśmy firmą niezależną od technologii, która koncertuje się na dostarczaniu kientom 

najnowocześniejszych rozwiązań z obszaru FP&A (rozwiązań Corporate Performance 

Managment). Nasi certyfikowani konsultanci dostarczają i wspierają informacje zarządcze 

i systemy wspomagania decyzji dla największych organizacji w Europie i na świecie. 

Incube CPM tworzy nagradzane rozwiązania do planowania finansowego i operacyjnego, 

prognozowania, analiz biznesowych, konsolidacji, automatyzacji procesów biznesowych 

(Qalcwise) oraz raportowania (ESEF, czy raportowania ESG)

Więcej informacji: www.incube.pl

 OneStream Software dostarcza wiodącą na rynku inteligentną platformę finansową, która 

upraszcza operacje finansowe. OneStream uwalnia moc finansów poprzez ujednolicenie 

procesów zarządzania wydajnością (CPM - Corporate Performance Management), takich 

jak planowanie, zamknięcie finansowe, konsolidacja czy raportowanie i analityka, za 

pomocą jednego, rozszerzalnego rozwiązania. Umożliwiamy przedsiębiorstwu wgląd 

w sytuację finansową i operacyjną w celu wspierania szybszego i bardziej świadomego 

podejmowania decyzji. Wszystko to na platformie w chmurze, zaprojektowanej do ciągłej 

ewolucji i skalowalności dopasowanej do Twojej organizacji.

 Platforma OneStream Inteligent Finance może być łatwo rozszerzona o ponad 50 

rozwiązań z platformy OneStream MarketPlace. Te rozwiązania, gotowe do pobrania, są w 

pełni przetestowane i zoptymalizowane dla platformy OneStream. Pozwalają one klientom 

na łatwe rozszerzenie w celu spełnienia zmieniających się potrzeb w zakresie finansów i 

operacji.

 OneStream jest niezależną firmą programistyczną wspieraną przez inwestorów private 

equity KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global i IGSB. Z ponad 1000 klientów, 200 partnerów 

wdrożeniowych i ponad 1000 pracowników naszą główną misją jest zapewnienie 100% 

sukcesu klienta, co z powodzeniem robimy od początku istnienia firmy.  

Więcej informacji: www.onestreamsoftware.com  
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PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 Kancelaria Act BSWW legal & tax od blisko 20 lat buduje swoją reputację wśród polskich 

i  zagranicznych Klientów, prowadząc bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz 

doradzając przy prestiżowych transakcjach i złożonych postępowaniach sądowych. 

 Zapewnia Klientom działającym w  różnych branżach kompleksowe doradztwo prawne 

i dogłębną wiedzę w szerokim spektrum dziedzin prawa. 

 act BSWW legal & tax jest jednym z  członków założycieli act legal - europejskiej sieci 

kancelarii prawnych działających w 10 krajach. 

 act legal to ponad 400 prawników, doradców podatkowych i  ekspertów biznesowych, 

wspieranych przez wykwalifikowanych pracowników zaplecza administracyjnego. 

 Zespół doradza w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i rosyjskim. 

 Kancelaria posiada najbardziej rozwinięty wśród krajowych kancelarii Italian Desk, 

obsługujący Klientów z Włoch lub powiązanych z kapitałem włoskim. 

 Zaangażowanie Kancelarii w pracę na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów znalazło 

odzwierciedlenie w międzynarodowych i krajowych rankingach:

 › The Legal 500;
 › IFLR 1000;
 ›  Chambers.

Więcej informacji: www.actlegal-bsww.com

 B2RLaw jest polską kancelarią powstałą w  wyniku połączenia dwóch renomowanych 

kancelarii prawnych: JSLegal Jankowski, Stroiński i Partnerzy oraz Zięba & Partners.

 Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych i złożonych transakcji, 

sporów oraz bieżącego wsparcia prawnego. Obsługując klientów wykorzystujemy wiedzę, 

technologię i  innowacje w  celu ulepszania efektywności i  jakości dostarczanych usług. 

Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie dla naszego działania i wierzymy, że współpraca 

z naszymi klientami prowadzi do osiągania wspólnych celów biznesowych.

 Nie dajemy zamknąć się w sztywnych ramach tradycyjnych kancelarii prawnych. Patrzymy 

szerzej, wychodzimy dalej kierując się przy tym trzema podstawowymi zasadami:

 Breaking Boundaries: Jesteśmy nowatorskimi doradcami, pionierami na polskim 

i międzynarodowym rynku prawniczym. Nie lubimy podążać utartymi ścieżkami, wolimy 

wyznaczać własne.
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 Transforming 2gether: Otaczający nas świat dynamicznie się zmienia, a  my dążymy do 

tego, aby nasi klienci mieli pewność, że mają doradcę nadążającego i  wyprzedzającego 

trendy. Działamy elastycznie jako firma tworzona przez zróżnicowany zespół, utrzymująca 

niezakłócone relacje z klientami.

 Law Redefined: Nasz zespół zmienia sposób praktykowania i  zastosowania prawa, ma 

jeden wyraźny cel, znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania. Pragnienie świadczenia 

najwyższej jakości usług leży u podstaw wszystkiego, co robimy, a robimy to z ogromnym 

entuzjazmem, który inspiruje.

Więcej informacji: www.b2rlaw.com/pl/

 Comarch to globalny koncern informatyczny założony w 1993 roku przez profesora Janusza 

Filipiaka jako uniwersytecki spin-off. W  1999 r. firma przeprowadziła pierwszą ofertę 

publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie i  teraz, po 28 latach od 

założenia, zatrudnia ponad 6500 pracowników na całym świecie. Wielkość firmy pozwala 

na realizację dużych kontraktów, pozostając jednocześnie efektywną i elastyczną w zakresie 

sprzedaży, badań i rozwoju oraz dostaw. 

 Comarch zdobył doświadczenie w najważniejszych branżach (w telekomunikacji, finansach, 

bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, 

przemyśle, służbie zdrowia, a  także w sektorze małych i  średnich przedsiębiorstw) dzięki 

projektom zrealizowanym dla największych polskich i światowych marek. Janusz i Elżbieta 

Filipiak są właścicielami większości udziałów w  Comarch. Kontrola właścicielska pozwala 

na zdefiniowanie i  wykonanie rocznych strategii dostosowanych do zmieniającego się, 

globalnego środowiska biznesowego. Siedziba główna Comarchu znajduje się w Krakowie, 

który obecnie jest uznawany za globalne centrum usług informatycznych. Firma posiada 

również ośrodki badawczo-rozwojowe zlokalizowane we wszystkich największych miastach 

w Polsce, a niektóre w Niemczech i we Francji. 

Więcej informacji: www.comarch.pl
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 Od 26 lat świadczymy usługi  elektronicznej wymiany danych (EDI), zapewniając pełną 

cyfryzację procesów biznesowych między firmami. Wspieramy polskie firmy i  globalne 

koncerny w prowadzeniu skutecznej i bezpiecznej komunikacji z partnerami biznesowymi - 

Elektronicznej Wymiany Danych (EDI). Posiadamy doświadczenie w optymalizacji procesów 

logistycznych, sprzedażowych i księgowych. Obsługujemy niemal każdy sektor rynku: m.in. 

sieci handlowe, motoryzację, producentów, dystrybutorów, grupy zakupowe. Od 2019 roku 

jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy EDITEL, największego operatora EDI w Europie 

Środkowo-Wschodniej. 

 Od 2019 roku należymy do konsorcjum PEF Expert, będąc tym samym brokerem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. PEF to narzędzie, dzięki któremu realizujemy obowiązek 

stosowania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych.

 Nasza firma, EDISON S.A., mieści się w dwóch miastach: w Krakowie i w Warszawie.

Więcej informacji: www.edison.pl

 W  Elmechu od 35 lat zajmujemy się projektowaniem i  produkcją elektroniki oraz 

energoelektroniki.

 W tym czasie opracowaliśmy wiele nowatorskich konstrukcji dla magazynowania energii, 

ładowania i zarządzania bateriami akumulatorów oraz poprawy jakości energii.

 Owocem naszych ostatnich prac jest magazyn energii ENERGATE, który znajduje 

zastosowanie zarówno u odbiorców, jak i producentów energii elektrycznej. Naszym celem 

jest pomoc w  zmniejszeniu kosztów ponoszonych z  tytułu energii elektrycznej przez 

naszych klientów oraz eliminacja ryzyka utraty zasilania w czasie przerw w jej dostawach.

 Produkowane w  Pruszczu Gdańskim magazyny energii współpracują z  fotowoltaiką, 

turbinami wiatrowi, biogazowniami i  innymi źródłami energii, które pomagają budować 

zrównoważony i niskoemisyjny biznes. Nasze produkty nie tylko chronią przedsiębiorstwa, 

ale również pozwalają aktywnie zarządzać energią dostosowując firmę do realiów 

rynkowych.

 Aktywna postawa i przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w sieci to mniejsze ryzyko 

strat energii i awarii. Takie założenie towarzyszy nam nie tylko przy tworzeniu urządzeń, ale 

także w  budowaniu swojego otoczenia, czym chętnie dzielimy się z  naszymi partnerami 

biznesowymi.

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku stworzyliśmy kalkulator, który pomoże 

w  ocenie rentowności inwestycji w  magazyn energii, określając termin zwrotu oraz 

zyski w  perspektywie rocznej i  długoterminowej. Kalkulator jest dostępny na stronie  

WWW.ENERGATE.PL.

Więcej informacji: www.elmech.pl
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 Sieć Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. 

Wiedza, doświadczenie i  zaangażowanie ponad 56,000 pracowników Grant Thornton 

dostępne są dla klientów w 140 krajach. W Polsce działamy od 1993 roku, realizując usługi 

w obszarze audytu, doradztwa i outsourcingu dla ponad 2200 Klientów rocznie. Zatrudniamy 

900 osób zlokalizowanych w 9 biurach w całej Polsce.

Więcej informacji: www.grantthornton.pl

 Investors TFI jest jedną z wiodących krajowych firm zarządzających otwartymi funduszami 

inwestycyjnymi. Zarządzamy aktywami o wartości ponad 7 mld zł, a z naszych usług korzysta 

156 tys. klientów instytucjonalnych i  indywidualnych. Wyróżniają nas wyniki. Niezależni 

eksperci od lat klasyfikują Investors TFI w ścisłej czołówce najefektywniejszych krajowych 

Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Dziennik Rzeczpospolita cztery razy z rzędu (w latach 

2016-2019) uznał nas za najlepszą firmę zarządzającą funduszami. Podobne wyróżnienia 

przyznała nam Gazeta Giełdy i  Inwestorów Parkiet (2013 r., 2016 r. i  2018 r.) oraz Analizy 

Online, niezależna agencja monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych (2017, 2018 i 2019 

r.).

 Oprócz efektywności, silną stroną Investors TFI jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu 

aktywami, w tym środkami gromadzonymi w programach emerytalnych. Nasz zespół od 

ponad dwudziestu lat zarządza Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, a od 2019 roku 

także Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Łącznie ponad 1500 pracodawców powierzyło 

Investors TFI zarządzanie długoterminowymi oszczędnościami pracowników. Zaufały nam 

zarówno duże przedsiębiorstwa i  międzynarodowe korporacje, jak i  małe i  średnie firmy 

prywatne. 

Więcej informacji: www.investors.pl
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 IRCA  jest wysoce specjalistyczną, niezależną spółką o  międzynarodowym 

rodowodzie,  świadczącą usługi doradcze i  brokerskie w  sferze ubezpieczeń. Jesteśmy 

brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

 W  portfelu IRCA znajduje się wiele  spółek giełdowych, notowanych zarówno na Giełdzie 

Papierów Wartościowych, jak też na rynku NewConnect, czy też obecnych na Catalyst. IRCA 

jest partnerem dla polskich oraz międzynarodowych grup kapitałowych , jak również dla 

wymagających Klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

 IRCA współpracuje ze wszystkimi ubezpieczycielami w  Polsce oraz z  zagranicznymi 

towarzystwami asekuracyjnymi operującymi na polskim rynku, wybierając najbardziej 

korzystne, optymalne i  najnowocześniejsze rozwiązania dla naszych Klientów. Wysokie 

kompetencje pracowników IRCA są dla naszych Klientów gwarancją najwyższej jakości 

doradztwa i  obsługi. Pracownicy IRCA to absolwenci czołowych uczelni krajowych 

i  zagranicznych, z  wieloletnim doświadczeniem w  branży ubezpieczeniowej, zdobytym 

w krajowych i międzynarodowych spółkach działających w branży ubezpieczeniowej - tak 

w towarzystwach ubezpieczeń, jak i spółkach brokerskich.

Więcej informacji: www.irca.pl

 Jesteśmy najbardziej utytułowaną niezależną polską firmą doradczą, działającą na rynku od 

2004 r.

 Nasz zespół tworzy niemal 200 ekspertów w  zakresie VAT, podatków dochodowych, 

cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych, postępowań 

podatkowych i  sądowych oraz cła i  akcyzy. Prowadzimy innowacyjne, pionierskie sprawy 

i projekty podatkowe w Polsce.

 Współpracujemy z  czołowymi europejskimi firmami doradczymi, świadcząc najwyższej 

jakości usługi z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych, a w zakresie prawnym blisko 

współpracujemy z międzynarodową kancelarią Osborne Clarke. Wśród naszych klientów są 

zarówno koncerny międzynarodowe, jak i największe polskie spółki ze wszystkich sektorów 

gospodarki.

 Angażujemy się w  sprawy, które uważamy za ważne – aktywnie uczestniczymy 

w  konsultacjach projektowanych aktów prawnych; jesteśmy ekspertami Komisji 

Europejskiej, organizacji przedsiębiorców oraz stowarzyszeń branżowych.   Nasi eksperci 

są autorami szeregu publikacji książkowych i  artykułów w  wydawnictwach fachowych.   

Jako wykładowcy, partnerzy stowarzyszeń studenckich a  także organizatorzy konkursów 

akademickich angażujemy się w kształcenie młodych prawników i ekonomistów.

Więcej informacji: www.mddp.pl
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PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

 Mamy za sobą wiele lat doświadczeń. Działając od 1991 roku współtworzyliśmy i zmienialiśmy 

polski rynek technologiczny. Jako największy w  Polsce Certyfikowany Partner Microsoft, 

czujemy się od-powiedzialni za sukces naszych klientów i  partnerów, dlatego jednym 

z najważniejszych zadań, które przed sobą stawiamy, jest zrozumienie ich potrzeb.

 Wspieramy klientów i partnerów na każdym etapie ich kontaktu z technologią – nasza grupa 

ponad 200 specjalistów, architektów IT, programistów oraz inżynierów pomaga planować 

zakupy licencyj-no-sprzętowe, wdraża, integruje, szkoli, zapewnia wsparcie technologiczne 

oraz tworzy aplikacje dedykowane. 

 Technologia jest dla nas naturalnym środowiskiem działania, dzięki czemu stale 

optymalizujemy ja-kość naszych usług oraz aplikacji. Działamy z pasją i codzienne, nawet 

najmniejsze potrzeby, inspirują nas do tworzenia nowych rozwiązań i usług. 

 Działalność APN Promise bazuje na 4 filarach:

 › Sprzedaży oprogramowania (m.in. Microsoft, Cisco, Fortinet czy Symantec)
 › Wdrażaniu rozwiązań infrastrukturalnych, pracy grupowej oraz bezpieczeństwa
 › Tworzeniu aplikacji własnych (w tym dedykowanych) 
 › Dystrybucji oprogramowania wraz ze wsparciem dla Resellerów

 Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa, praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki, 

administracja publiczna, służba zdrowia i edukacja. Mamy doświadczenia w branży: 

 › Finansowej i ubezpieczeniowej 
 › Energetycznej 
 › Handlu Detalicznego 
 › Mediów i telekomunikacji 
 › Administracji Publicznej 
 › Służbie Zdrowia 

Więcej informacji: wwwwww.promise.pl 
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 Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w  konstruowaniu, dostarczaniu i  obsłudze 

zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych 

dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju głosowań, badań preferencji i  opinii 

zebranych gremiów. Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają na rynek rozwiązania, 

które znalazły zastosowanie między innymi w  realizacji informatycznych głosowań na 

walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych podmiotów podejmujących 

decyzję w sposób kolegialny. Platformy informatyczne oferowane przez spółkę stosowane 

są równie w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat 

produktów zarówno wprowadzanych jak i  istniejących na rynku, w  informatycznych 

badaniach preferencji i  reakcji zachodzących w  zebranych grupach badanych osób oraz 

w quizach, konkursach i turniejach badających poziom wiedzy. 

 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 posiadających 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 różnych platform programowych 

i  sprzętowych i  bazując na bardzo dużej wiedzy i  doświadczeniu swoich 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, minimalizując tym samym wszelkie ryzyka 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 
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