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PROGRAM
10:00 – 10:25   Rejestracja gości oraz kawa powitalna

10:25 – 10:30   Otwarcie konferencji  
 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:30 – 11:15   Zmiany w KSH - zasady funkcjonowania organów na nowo 
 › Zakładane skutki nowego określenia w KSH zasad funkcjonowania organów: staranności,  
lojalności i poufności;

 › Wprowadzenie zasady osądu biznesowego z punktu widzenia dokumentacji sposobu ochrony 
członka zarządu;

 › Próba praktycznej wykładni pojęcia Tajemnica Spółki dla funkcjonowania spółki kapitałowej; 

Marcin Marczuk, Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal 

Łukasz Strycharczyk, Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal 

Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:15 – 12:00   Grupa kapitałowa w świetle zmian w KSH
 › Zalety i wady formalnego tworzenia grupy kapitałowej
 › Decyzje i dokumenty konieczne do utworzenia grupy

 › Najważniejsze ryzyka i sposoby ich minimalizacji

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 

 Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy 

 dr Kinga Ziemnicka, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

12:00 – 12:30   Przerwa kawowa 
 

12:30 – 13:15   Wpływ sankcji gospodarczych na spółki giełdowe 
 › Wpływ sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś na firmy w Polsce
 › Jak sankcje wpływają na relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi

 › Kto w spółce jest odpowiedzialny za praktyczne wdrożenie obowiązków sankcyjnych

 Tomasz Dyrda, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska 

 Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:15 – 14:00   Najpilniejsze działania ograniczające potencjał sporów
 › Uporządkowanie relacji pomiędzy organami w spółce 
 › Uporządkowanie relacji pomiędzy spółkami w grupie 

 › Procedury dla sygnalistów w grupach kapitałowych 

 Arkadiusz Górski, Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal 

 Jarosław Grzegorz, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY 

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

 Maria Kozłowska Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

14:00 – 14:05   Zamknięcie konferencji
 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:05 – 15:00   Lunch
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PARTNERZY

 Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez 

wspieranie  klientów, pracowników i  społeczeństwa w  tworzeniu trwałych wartości - oraz 

budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

 Wspomagane przez dane i  technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w  ponad 

150  krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów 

w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

 Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i  transakcyjne 

zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed 

którymi stoi dziś świat.

 EY w  Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w  7 miastach: w  Warszawie, 

Gdańsku,  Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i  Wrocławiu oraz w  Centrum Usług 

Wspólnych EY.

 Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym 

i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli 

się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca 

od ponad 20 lat  Fundacja EY  wspiera rozwój i  edukację dzieci oraz młodzieży z  rodzin 

zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą  przyszłość, a  także pomaga opiekunom 

zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów 

pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

 EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu   

EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale 

World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, 

międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców. 

 EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i  pracodawcą równych szans.

Realizuje  wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby 

z  niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w  Polsce wielokrotnie wyróżniany 

tytułem  „Pracodawca Roku®” w  rankingu prowadzonym przez międzynarodową 

organizację studencką  AIESEC. EY jest również laureatem w  rankingach Great Place to 

Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

Więcej informacji: www.ey.com/pl_pl

https://www.ey.com/pl_pl/assurance
https://www.ey.com/pl_pl/consulting
https://www.ey.com/pl_pl/law
https://www.ey.com/pl_pl/strategy
https://www.ey.com/pl_pl/tax
https://www.ey.com/pl_pl/strategy-transactions
https://www.ey.com/pl_pl/fundacja
https://www.ey.com/pl_pl/ey-przedsiebiorca-roku
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 Grupa Kapitałowa Giełda Papierów Wartościowych w  Warszawie (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. 

 Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego 

i  towarowego w  Polsce Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w  Europie 

Środkowej i  Wschodniej. Misją GK GPW jest rozwijanie efektywnych mechanizmów 

przepływu kapitału i  towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych jakościowo 

i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania klientów: 

przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu.

 Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w  Warszawie, która 

organizuje obrót instrumentami finansowymi, a  poprzez liczne inicjatywy edukacyjne 

dba o  szerzenie wiedzy ekonomicznej w  społeczeństwie. GPW to najważniejsze źródło 

pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które przyczynia się do 

dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, nowych miejsc pracy, konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i  w  efekcie wzrostu zamożności polskiego 

społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi polskim przedsiębiorcom 

także inne korzyści, takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności 

i  przejrzystości zarządzania. Warszawską Giełdę charakteryzuje największa kapitalizacja 

spośród wszystkich giełd Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to także jeden z największych 

rynków Europy.

Więcej informacji: www.gpw.pl 
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 Zespół KMD.Legal budujemy wokół autorytetów środowiska prawniczego posiadających 

uznanie i renomę oraz legitymujących się stopniami naukowymi i dorobkiem naukowym. 

Posiadamy wszechstronne, wieloletnie doświadczenia w bieżącym doradztwie prawnym, 

litygacji czy zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, które świadczymy w  praktyce obrotu 

gospodarczego na rzecz spółek nadzorowanych, jednostek samorządu, jednostek 

centralnych organów państwa i organów wspólnotowych; wnioski z których są przydatne 

w  prowadzeniu spraw naszych klientów - oczekujących ochrony ich ryzyka osobistego. 

Prowadzimy praktykę w  obszarze rynku kapitałowego na rzecz spółek publicznych, 

inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji rynku. 

Doradzamy przy przygotowywaniu i  dokumentacji ofert publicznych i  niepublicznych 

emisji instrumentów finansowych. Reprezentujemy klientów w  postępowaniach 

administracyjnych na wszystkich szczeblach, od spraw toczących się przed organem 

administracji, w tym przed KNF i UOKiK, do spraw zawisłych przed sądami administracyjnymi 

każdego szczebla. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w zakresie 

prac legislacyjnych i środowiskowych dotyczących statusu emitentów i firm inwestycyjnych 

na rynku krajowym. Pozostajemy w  partnerskich relacjach z  Izbą Zarządzających 

Funduszami i  Aktywami w  zakresie doradztwa w  otoczeniu prawnym i  legislacyjnym. 

Oferujemy wsparcie w zakresie regulacyjnym (compliance) jak i przy prowadzeniu sporów 

korporacyjnych czy doradztwie w  kompleksowych usługach w  sprawach nieuczciwej 

konkurencji, antymonopolowych czy karno-gospodarczych. W  tym roku nakładem 

wydawnictwa C.H.Beck - w serii Krótkie Komentarze - ukazał się nasz autorski Komentarz 

do Ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I  co nas 

szczególnie cieszy, doczekał się błyskawicznego dodruku.

Więcej informacji: www.kmd.legal
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 Kancelaria Wardyński i  Wspólnicy, założona w  1988 roku, jest jedną z  największych 

niezależnych kancelarii prawnych w Polsce.

 Dbamy o  zachowanie najwyższych standardów prawniczych i  biznesowych. Angażujemy 

się w  budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w  projektach non profit 

i działaniach pro bono.

 Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i  międzynarodowych organizacji 

prawniczych, dzięki czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów 

z najlepszymi prawnikami i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.

 Czerpiemy z  najlepszych światowych wzorców w  zakresie zarządzania firmą prawniczą. 

Stale doskonalimy działalność operacyjną firmy – z  korzyścią dla klientów. Posiadamy 

certyfikat jakości PN-EN ISO 9001-2015 w zakresie świadczenia usług prawnych.

 Cieszymy się opinią przyjaznego pracodawcy. Nasi prawnicy mogą się rozwijać zawodowo, 

biznesowo i  społecznie, co gwarantują im m.in. programy szkoleniowe z  zakresu prawa 

i umiejętności menedżerskich.

 Dzielimy się wiedzą i  doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników 

i  przedsiębiorców (www.codozasady.pl), firmowego Rocznika, blogów prawa pracy  

(HRlaw.pl) i  nowych technologii (www.newtech.law), żywego komentarza do  nowego 

Prawa zamówień publicznych (komentarzpzp.pl) oraz licznych publikacji i opracowań.

 Obecnie w  firmie jest ponad 150 prawników prowadzących obsługę klientów w  języku 

polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, 

włoskim i koreańskim.

 Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

Więcej informacji: ww.wardynski.com.pl 

www.codozasady.pl
http://www.hrlaw.pl
http://www.newtech.law
http://komentarzpzp.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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