KPS

III
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2012

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
ul. Nowy Świat 35/5A, 00-029 Warszawa
tel.: (22) 826 26 89, faks: (22) 828 15 13
e-mail: biuro@seg.org.pl
www.seg.org.pl

Partnerzy Strategiczni

21-22 lutego 2012 roku
Partnerzy

Patroni

CMS_LawTax_CMYK_from101.eps

Hotel OSSA w Ossie

KPS

III
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2012
Program Kongresu

Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na
III Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego przeprowadzimy
kolejne fikcyjne Walne Zgromadzenie „Zwykłej Spółki SA”. Tegoroczne WZ przebiegać
będzie w atmosferze próby wrogiego przejęcia i związanych z tym komplikacji.
Kongres odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2012 roku w Hotelu OSSA w Ossie
k/Rawy Mazowieckiej.
Pierwszego dnia, oprócz zagadnień dotyczących wrogich przejęć, wskażemy
Państwu również problemy związane z głosowaniem grupami, prawem do
głosowania na WZA oraz elektronicznym WZA. Ta ostatnia kwestia jest o tyle ważna
dla emitentów, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami w DPSN 2011 – począwszy
od 1 stycznia 2013 roku - każda spółka notowana na rynku regulowanym powinna zapewnić akcjonariuszom
możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku
z powyższym chcielibyśmy jak najlepiej przygotować do tego spółki giełdowe, wskazując im potencjalne zagrożenia
oraz sposoby ich minimalizacji, w szczególności informując emitentów co powinny zawierać dokumenty korporacyjne,
aby organizacja elektronicznego WZ była możliwie bezpieczna zarówno dla spółki, jak i dla jej akcjonariuszy.
Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, zaplanowaliśmy dla Państwa warsztaty tematyczne, które będą
prowadzone w dwóch turach. Podczas zajęć praktycznych będą dyskutowane zagadnienia prawne istotne z punktu
widzenia spółki publicznej, m.in.: znowelizowana procedura cywilna, ryzyka zarządu w sytuacji sporu wspólników,
organizacja e-WZA, e-WZA w procedurach i regulaminie walnego zgromadzenia, zarządzanie współpracą z kancelariami
prawnymi, propozycje zmian regulacji UE, konflikt interesów członków zarządu, obowiązki informacyjne w praktyce,
prawne zagadnienia programów motywacyjnych, znaczenie wewnętrznych regulacji, compliance antymonopolowy
oraz optymalna podatkowo restrukturyzacja grupy kapitałowej.

21 LUTEGO (wtorek)		
12.00 – 13.00

Rejestracja gości

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 14.15

Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14.15 – 16.30

WZ Zwykłej Spółki SA – I SESJA

		

Przewodniczący:

		

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Kancelaria Prawna Gessel Koziorowski

		
		
		

Uczestnicy:
Beata Binek, Senior Associate, CMS Cameron McKenna
Aleksander Chłopecki, Radca Prawny, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru
Finansowego, współpracuje z kancelarią Salans
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Zbigniew Korba, Dyrektor, Radca Prawny, Szef Praktyki Corporate/M&A oraz Banking/Finance,
Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska Sp.k.
Wojciech Kozłowski, Radca Prawny, Partner, kieruje Globalną Praktyką Postępowań Sądowych
w kancelarii Salans
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

		
		
		
		
		
		
		

• wrogie przejęcie na NWZA
• prawo do głosowania na WZA
• głosowanie grupami

Tematów do dyskusji jest bardzo wiele i nie wszystkie udało się zmieścić w agendzie. Część z nich będziemy mogli
zatem przedyskutować w mniej formalnej atmosferze – podczas rozmów kuluarowych oraz wieczoru ostatkowego
przy muzyce na żywo.
Do zobaczenia na Kongresie!

dr Mirosław Kachniewski

• eWZA
16.30 – 16.50

Przerwa kawowa

16.50 – 19.00

WZ Zwykłej Spółki SA – II SESJA

20.00 – 24.00

Wieczór ostatkowy przy muzyce na żywo

22 LUTEGO (środa)
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania. Zgłoszenia należy przesyłać drogą
elektroniczną, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.seg.org.pl lub po wypełnieniu
załączonej karty zgłoszeniowej pod nr faxu: (22) 828 15 13. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

9.00 - 10.30

Dwie tury warsztatów w grupach*

11.00 - 12.30

10.30 - 11.00

Przerwa kawowa

12.30 - 12.45

Podsumowanie i zakończenie Kongresu

Zapraszamy przedstawicieli spółek należących do SEG.
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

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