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Szanowni Państwo,
Pragnę wszystkich Państwa serdecznie zaprosić na IX Kongres Zarządów
Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2014 roku
w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku. Mam przyjemność również poinformować, iż wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego – 25-lecie Wolności oraz Patronatem Honorowym
Ministerstwa Skarbu Państwa i Akcjonariatu Obywatelskiego.
Tematem przewodnim listopadowego Kongresu jest ekspansja zagraniczna spółek giełdowych.
Pierwszego dnia zaprezentujemy trzy sesje plenarne, dyskutowane w gronie Zarządów czołowych
polskich spółek, które poświęcone będą celom i uwarunkowaniom ekspansji zagranicznej, modelom
zdobywania rynków zagranicznych oraz finansowaniu ekspansji zagranicznej. Po części merytorycznej
odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego. Minimalnym dystansem będzie 1 km – z możliwością przebiegnięcia
go wielokrotnie – im więcej przebiegniemy, tym więcej środków przeznaczymy na cele charytatywne.
Uzyskane podczas biegu środki zostaną przeznaczone na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Po części sportowej zapraszam Państwa na koktajl
oraz uroczystą kolację.
Drugiego dnia Kongresu zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne, które w tegorocznej edycji odbędą
się w nieco innej formule. Podczas pierwszej tury zajęć praktycznych skoncentrujemy się na ekspansji
zagranicznej w poszczególnych obszarach geograficznych, natomiast podczas drugiej tury do wyboru pozostawiam Państwu jeden z czterech tematów istotnych z punktu widzenia członków zarządów
spółek giełdowych.
Mam nadzieję, że proponowana tematyka, która – jak sądzę – stanie się ważnym przyczynkiem do
refleksji nad funkcjonowaniem firm w obecnym otoczeniu rynkowym, nakreśli Państwu również nowe
strategie rozwoju w kontekście międzynarodowym.
Życzę owocnego udziału w Kongresie!
dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Udział w Kongresie jest bezpłatny dla spółek należących do SEG oraz Gości 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
14 października 2014 roku, klikając w prawym górnym rogu „wyślij formularz”.
W sprawie członkostwa prosimy o kontakt z p. Joanną Bielecką pod numerem tel. (22) 826 26 89
bądź mailowo na adres: joanna.bielecka@seg.org.pl
W sprawie kongresu prosimy o kontakt z p. Agatą Bednarczyk pod numerem tel. (22) 692 49 45
bądź mailowo na adres: kongres@seg.org.pl
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Program Kongresu
5 LISTOPADA 2014 (środa)		
11.00 – 12.00

Rejestracja gości oraz kawa powitalna

12.00 – 12.10

Otwarcie Kongresu
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12.10 – 13.40

Dyskusja panelowa I: Cele i uwarunkowania ekspansji zagranicznej

•
•
•

Czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Cele ekspansji zagranicznej
Bezpośrednie i pośrednie wsparcie państwa

Moderator:

Eryk Stankunowicz, I Zastępca Redaktora Naczelnego, Forbes
	
Uczestnicy:

Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu, Grupa Azoty
Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Dariusz Jacek Krawiec, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PKN ORLEN*
Paweł Tamborski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź*
13.40 – 14.40
14.40 – 16.10

Lunch
Dyskusja panelowa II: Modele zdobywania rynków zagranicznych

•
•
•

Rodzaj produktu/usługi/działalności
Forma ekspansji
Specyfika poszczególnych rynków

Moderator:

Beata Stelmach, Prezes, General Electric Polska i kraje bałtyckie
Uczestnicy:

Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
Piotr Jeleński, Prezes Zarządu, Asseco South Eastern Europe
	
Jerzy Kalinowski, Partner, szef grupy doradczej w zakresie strategii i operacji w Europie Środkowo-

-Wschodniej i KPMG w Polsce
Andrzej Maciejewski, Spencer Stuart
Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu, Selena FM
16.10 – 16.30

Przerwa kawowa
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Program Kongresu
5 LISTOPADA 2014 (środa) 		
16.30 – 18.00

Dyskusja panelowa III: Finansowanie ekspansji zagranicznej

•
•
•

Zaostrzająca się konkurencja o inwestorów
Finansowanie bankowe vs. rynkowe
Zagraniczne finansowanie ekspansji zagranicznej

Moderator:

	Roman Młodkowski, Prezes Zarządu, RMVC
Uczestnicy:

Jarosław Bauc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu, ABC Data
Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający, Standard & Poor’s
Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
Dariusz Poniewierka, Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu, LUG
18.30 – 19.30	Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem
Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego
		
Im więcej przebiegniemy, tym więcej środków przeznaczymy

na cele charytatywne! Dystans: 1 km, z możliwością wielokrotnego
przebiegnięcia tego dystansu
19.30 – 20.00	Koktajl
20.00

Wieczorna Gala:

		

• Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy

		

• Uroczysta kolacja

		

• Zabawa przy muzyce

PARTNER GALI

6 LISTOPADA 2014 (czwartek)		
7.30 – 8.30

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9.00 – 10.30

Pierwsza tura warsztatów tematycznych**

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

Druga tura warsztatów tematycznych**

12.30 – 13.30

Lunch

* oczekujemy na potwierdzenie
** szczegółowe informacje znajdują się w Formularzu Zgłoszeniowym oraz na stronie www.seg.org.pl
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Warsztaty tematyczne
SESJA I
GODZ. 9:00-10:30

SESJA II
GODZ. 11:00-12:30

Wchodzenie na rynki zagraniczne to dla wielu podmiotów niezwykle
interesująca forma rozszerzenia zakresu swojej działalności, realizacji
strategii, podnoszenia poziomu obrotów, rozwijania struktur sprzedaży
oraz budowania przewag konkurencyjnych. Mimo, iż coraz więcej spółek decyduje się na ekspansję rynków zagranicznych, to jednak większość przedsiębiorstw bardzo często ogranicza swoje działania jedynie
do eksportu.

Grupa I
Zaprojektuj skuteczną ekspansję
Marcin Guzik, Wiceprezes Zarządu, TenStep Polska

Podczas warsztatów tematycznych chcielibyśmy zaprezentować Państwu korzyści wynikające z ekspansji zagranicznej w wybranym regionie, wskazać na najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym
kierunki. Bowiem obecna sytuacja stwarza Polsce dużą przestrzeń nie
tylko do eksportu, ale również do bardziej zaawansowanych form ekspansji zagranicznej. Warto zatem poznać wszystkie możliwości ekspansji z ukierunkowaniem na interesujący Państwa obszar rynkowy.
Warsztaty tematyczne w sesji pierwszej poprowadzą eksperci znający
specyfikę poszczególnych rynków.
Do wyboru mają Państwo jeden z poniższych obszarów geograficznych:

••Unia Europejska
••Ameryka Północna
••Ameryka Południowa
••Kraje byłego ZSRR (poza krajami UE)
••Azja (poza byłymi krajami ZSRR)
Zajęcia będą prowadzone w mniejszych grupach. Eksperci zaprezentują przykłady oraz skoncentrują się szczegółowo na ekspansji w danym
regionie.
Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom zarówno
podczas trwania warsztatów, jak i podczas rozmów kuluarowych.

••Partnerstwo w ekspansji – czy pasujemy do siebie
••Kultura narodowa – doceniona czy nie?
••Kultura organizacji – czy podobne czy różne, czy pomoże nam to
w projekcie?

••Procedury i stosunek do przestrzegania prawa
Grupa II 	Rewolucja w raportowaniu i sposoby ograniczania ryzyk
z tym związanych
Danuta Pajewska, Radca Prawny, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Dominika Stępińska-Duch, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy
Aleksandra Stępniewska, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

••Nowe wymogi dotyczące raportowania
••Nowe sankcje na spółkę i zarząd
••Compliance jako najtańsza i najbardziej efektywna forma wdrożenia
nowych regulacji

Grupa III Pozyskiwanie kapitału od inwestorów zagranicznych
Mirosław Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
dr Piotr Szeliga, Wiceprezes Zarządu, Instytut Rynku Kapitałowego
– WSE Research

••Relacje inwestorskie jako standard międzynarodowy
••Czy moja spółka jest w kręgu zainteresowania inwestorów zagranicznych?

••Jakie elementy biorą oni pod uwagę przy ocenie atrakcyjności spółki?
••W jakim zakresie mogę liczyć na wsparcie ze strony GPW?
Grupa IV Nadzorowanie projektów aby nie stracić twarzy
Tomasz Andreasik, Prezes Zarządu, TenStep Polska

••Wiarygodność danych i informacji
••Nadzór nad projektem – kiedy się zaczyna?
••Uprawnienia w projektach a system nadzoru
••Zewnętrzni wykonawcy, ich plany, obietnice i kary umowne
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Prelegenci

Ilona Antoniszyn-Klik
Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Gospodarki
W 1995 ukończyła V Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. W latach 1995–2000 studiowała ekonomię
na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą,
zdobywając tytuł zawodowy magistra. W 2001 rozpoczęła studia
podyplomowe na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu z dziedziny
zagadnień instytucji i prawa Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, dyplomacji, gospodarki światowej, międzynarodowego prawa oraz stosunków transatlantyckich. Doświadczenie
zawodowe zdobywała m.in. w École nationale d’administration
w Paryżu. W latach 2008–2010 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, najpierw jako zastępca
dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, następnie jako
zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 8 czerwca 2010 pełniła funkcję wicewojewody dolnośląskiego. Była kandydatką PSL
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 oraz na prezydenta Wrocławia podczas wyborów samorządowych w 2010.
24 listopada 2011 została powołana na stanowisko podsekretarza
stanu w Ministerstwie Gospodarki, tym samym 23 listopada 2011
przestała pełnić funkcję wicewojewody.

W latach 1998-2000 w Radzie Nadzorczej Banku PKO BP S.A.,
m.in. na stanowisku Przewodniczącego RN. Od stycznia 1998 r.
do czerwca 2000 r. zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Pierwszego Zastępcy Ministra Finansów.
W okresie od czerwca 2000 do sierpnia 2001 pełnił urząd Ministra
Finansów. W latach 1998-2000 był przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej przy NBP. Od 2002 do 2004
sprawował funkcję prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego „Skarbiec-Emerytura”, gdzie również w latach 20042006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RN. W latach 20022005 członek rad nadzorczych m.in.: Mostostal Gdańsk S.A., Tras
Tychy S.A., Netia S.A., a w latach 2004-2006 przewodniczący RN
BRE Skarbiec Investments i BRE Agent Transferowy sp. z o.o.
W latach 2004-2006 pełnił funkcje: Prezesa Zarządu Skarbiec
Investment Managment S.A., Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Skarbiec Asset Managment Holding S.A.
Dwukrotnie obejmował stanowisko Prezesa Zarządu Polkomtel
S.A. – od lutego 2006 do lipca 2007 r. oraz od maja 2008 r. do
listopada 2011 r. Od listopada 2011 do marca 2012 – członek zarządu Polkomtel S.A. Następnie wiceprzewodniczący RN w BNP
Paribas Bank Polska SA oraz przewodniczący RN Łódzkiej Spółki
Infrastrukturalnej sp. z o.o. W sierpniu 2013 został powołany na
stanowisko wiceprezesa zarządu spółki giełdowej HAWE SA. Od
2009 r. jest członkiem Rady Ekonomicznej Ks. Kard. Kazimierza
Nycza, a od 2011 r. członkiem Zespołu Społecznych Doradców
Prezydenta Miasta Łodzi. Od 30 grudnia 2013 r. na stanowisku
Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA.

Norbert Biedrzycki
Prezes Zarządu, ABC Data
Jarosław Bauc
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Jarosław Bauc jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Absolwent University of Windsor w Ontario
w Kanadzie (Master of Arts Economics). W 1996 r. był doradcą
ministra finansów Mongolii, współtworząc reformę mongolskiego
systemu podatkowego. W 1997 r. na stanowisku Doradcy Fundacia Prodemocracia w Ministerstwie Finansów w Rumunii. W latach 2001-2002 Doradca USAID w Ministerstwie Finansów Gruzji.

W latach 2010–2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce
Sygnity S.A. W latach 2002–2010 pracował w McKinsey and
Company Polska Sp. z o.o., gdzie w Business Technology Office
realizował obsługę klientów z sektora telekomunikacyjnego oraz
high-tech na rynku europejskim. W latach 1994–2001 pracował
w firmie Oracle Polska Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny m.in.
za zbudowanie działu aplikacji biznesowych i wprowadzanie produktów aplikacyjnych na rynek. Ukończył Wydział Informatyki
i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom MBA Thames Valley University. Jest członkiem Young Presidents’ Organization (YPO).
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Paweł Jarczewski
Prezes Zarządu, Grupa Azoty
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Handlu
Zagranicznego na specjalności ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Szkolenia i kursy: Harvard Business Review Poland –
Elite Leadership Program 2012 – program rozwoju liderów rozwijający
umiejętności i wiedzę z zakresu innowacji, zarządzania organizacją
oraz marketingu strategicznego; kurs na członków rad nadzorczych
w spółkach Skarbu Państwa wraz z egzaminem; liczne kursy z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży. Doświadczenie zawodowe:
w latach 1992-1999 Kierownik Zespołu Akwizycji i Koordynacji, Starszy Specjalista ds. Handlowych, Asystent Generalnego Projektanta
Instalacji Eksportowych, PROZAP sp. z o.o., w latach 1999-2002 Kierownik Działu Zaopatrzenia Inwestycji, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
w latach 2002-2006 Dyrektor Handlowy/ Dyrektor Marketingu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w latach 2002-2006 Dyrektor Handlowy/
Dyrektor Marketingu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w latach 20072007 Własna działalność gospodarcza, w latach 2007-2008 Dyrektor
ds. Rozwoju, CTL Logistics S.A., w latach 2008-2013 Prezes Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (obecna nazwa Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.). Od 2013 Prezes Zarządu Grupy
Azoty S.A. Ponadto w latach 1999-2005 członek rad nadzorczych
spółek zależnych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Od maja 2011
r. do maja 2013 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Bałtyckiej
Bazy Masowej sp. z o.o. Od 2014 jest Członkiem Zarządu na region
Europy Zachodniej i Centralnej IFA (International Fertilizer Industry Associacion). W latach 2011-2013 był Wiceprezydentem Europejskiego
Stowarzyszenia Producentów Nawozów (obecnie Fertilizers Europe).
Pełni również funkcje: Przedstawiciela Spółki w Międzynarodowym
Stowarzyszeniu Producentów Nawozów (IFA) oraz Europejskim Stowarzyszeniu Petrochemicznym (EPCA), Członka Rady Dyrektorów
KGHM International, Członka Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego – nominacja Zarządu Województwa Lubelskiego, Członka
Konwentu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Konwentu Politechniki Lubelskiej, Konwentu Politechniki Warszawskiej i Konwentu
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Piotr Jeleński
Prezes Zarządu, Asseco South Eastern
Europe SA
Menedżer z bogatym doświadczeniem w tworzeniu i rozwijaniu
firm w różnych krajach, w tym w krajach Europy Południowo-
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-Wschodniej oraz Turcji. Zarządza firmą z międzynarodową strukturą zatrudniającą ponad 1300 osób, działającą w 12 krajach. Piotr
Jeleński jest Prezesem Zarządu Asseco South Eastern Europe
S.A. od lipca 2007 roku. Zarządza Grupą Asseco South Eastern
Europe. Jest odpowiedzialny za ogólną strategię Grupy, bieżący
rozwój wszystkich jednostek biznesowych ASEE i strategiczne
działania na poszczególnych rynkach. Skupia się na wzroście
organicznym wspieranym przez wybrane akwizycje. Od stycznia
2002 do czerwca 2009 pracował jako dyrektor finansowy w Softbanku, a po fuzji Softbanku z Asseco Poland, jako CFO i członek
zarządu Asseco Poland. Jego obowiązki obejmowały organizowanie finansowania, restrukturyzację, zarządzanie fuzjami i przejęciami, wprowadzenie nowych procedur i procesów biznesowych.
Największe osiągnięcia to zarządzanie i wsparcie w procesach fuzji
z trzema największymi polskimi dostawcami IT (Softbank, Prokom
i ABG). Wcześniej, od września 1996 do lipca 2001 Piotr Jeleński
pracował jako zastępca dyrektora CA IB Financial Advisers i był
odpowiedzialny w banku inwestycyjnym za tworzenie i realizację
projektów w zakresie fuzji i przejęć. Piotr Jeleński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra
ekonomii ze specjalizacją w zakresie Organizacji i Zarządzania.
Jest również absolwentem Aston Business School w Birmingham,
w Wielkiej Brytanii z tytułem Master of Business.

Katarzyna Kacperczyk
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Katarzyna Kacperczyk zatrudniona jest w MSZ od 2002 roku.
Pracowała w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, w latach 2005 do 2009 w Stałym Przedstawicielstwie
Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, a od 2009 w Departamencie Zagranicznej Polityki
Ekonomicznej. Od 2010 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora
w Departamencie Polityki Ekonomicznej a następnie dyrektora
Departamentu Współpracy Ekonomicznej. Pracowała również
– w ramach programu stażowego KE – w Komisji Europejskiej,
w Dyrekcji Generalnej Polityka Przedsiębiorstw oraz w Centrum
ds. Energii i Polityki Publicznej na uniwersytecie Columbia. Katarzyna Kacperczyk jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekcji prawa
Europa Institut na Universität des Saarlandes w Saarbrücken.
Ukończyła prestiżowy Columbia University w Nowym Jorku,
gdzie oprócz studiów ekonomicznych ukończyła dodatkową
specjalizację w zakresie zarządzania rynkami energii. Studiowała
również w Szkole Głównej Handlowej w ramach Programu Studiów Europejskich realizowanego wspólnie z francuska uczelnią
Institut d’Etudes Politiques. Jest stypendystką DAAD. W 2011
roku odznaczona została przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem
Zasługi. Włada biegle j. niemieckim, angielskim i francuskim, roboczo używa również j. włoskiego, rosyjskiego i arabskiego.
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dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych
Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę
merytoryczną z firmami członkowskimi. Przed dołączeniem do
SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako
rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. 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).

Jerzy Kalinowski
Partner, szef grupy doradczej w zakresie
strategii i operacji w Europie Środkowo-Wschodniej i KPMG w Polsce
Jerzy Kalinowski jest partnerem w firmie doradczej KPMG o międzynarodowym zasięgu. Odpowiada za usługi dla sektora telekomunikacji, mediów i nowych technologii (TMT) w krajach Europy
Wschodniej i Centralnej. Pracuje w KPMG od 2004 r. i specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz operacyjnym dla sektora
TMT. Wcześniej Jerzy Kalinowski pracował przez kilka lat na stanowiskach Prezesa zarządu w AMG.net SA i i-start.pl Sp. z o.o. (spółka inwestycyjna) oraz w latach 1999-2000 był przewodniczącym
Rady Nadzorczej Optimus SA (był też członkiem rady nadzorczej
Onet.pl SA, Pagi SA, Optimus Lockheed Martin ITG SA). Jerzy Kalinowski pełnił też funkcję Wice Prezesa Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji. W latach 90-tych pracował w firmie doradczej
PricewaterhouseCoopers, gdzie na stanowisku dyrektora, odpowiadał za sektor telekomunikacyjny. Był zatrudniony jako adiunkt
w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.

Wojciech Kowalczyk
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Skarbu Państwa
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Obronił pracę
magisterską pt.: „Przewidywanie kursów akcji. Analiza techniczna”.
W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych
i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych
papierów wartościowych. Od lutego 2001 do października 2004
Dyrektor Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International
London. Odpowiedzialny za działania banku na polskim i węgierskim rynku walutowym oraz rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu
walutowego. Od lutego 2011 r. dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za pion sprzedaży i rynków finansowych,
a od czerwca 2011 wiceprezes zarządu BGK, gdzie nadzorował
sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w zakresie
mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia. Od
sierpnia 2012 r. podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Nadzorował obszary związane z rozwojem rynku finansowego
i instytucji finansowych, działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym. Od 16 czerwca
2014 r. podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Andrzej Maciejewski
Spencer Stuart
Kierując warszawskim biurem Spencer Stuart Andrzej Maciejewski jednocześnie odpowiada za działania Spencer Stuart
w Europie Wschodniej. Andrzej jest aktywnym członkiem następujących praktyk: dóbr konsumpcyjnych, przemysłu, usług
finansowych, farmacji, mediów i telekomunikacji. Andrzej dołączył do Spencer Stuart w grudniu 2005 r., wnosząc ze sobą
kilkunastoletnie doświadczenie w Executive Search. Andrzej realizował projekty we wszystkich sektorach gospodarki, w ostatnich latach skupiając swoje działania na sektorach zorientowanych na konsumenta, obejmujących zarówno dobra luksusowe
i szybkozbywalne, jak i usługi finansowe oraz ubezpieczenia.
Andrzej zrealizował wiele projektów rekrutacyjnych dla czołowych firm krajowych i międzynarodowych. Przed dołączeniem
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do Spencer Stuart Andrzej pełnił funkcję Partnera Zarządzającego w wiodącej na rynku niemieckim firmie Executive Search.
Odpowiadał za wprowadzenie i rozwój tej firmy na rynku polskim. Pod jego kierownictwem, biuro warszawskie było najbardziej rentownym i mogącym się pochwalić najlepszymi wynikami
przedsięwzięciem firmy na rynkach zagranicznych. Wcześniej
Andrzej był Dyrektorem działu Executive Search i Konsultantem
w wiodącej polskiej firmie doradczej. Andrzej rozpoczął swoją
karierę zawodową jako Copywriter w jednej z wiodących międzynarodowych agencji reklamowych. Andrzej jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Doradców Personalnych (SDP)
i przez dwa lata zasiadał w Zarządzie Stowarzyszenia. Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
Andrzej uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, studiował również w Centrum
Prawa Brytyjskiego na UW. Mówi płynnie po polsku, angielsku
i niemiecku, posiada także znajomość języka rosyjskiego.
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Roman Młodkowski
Niezależny konsultant, manager,
dziennikarz ekonomiczny
Konsultant biznesowy w zakresie zarządzania mediami i komunikacji wewnętrznej w korporacjach. Twórca, Redaktor Naczelny i Dyrektor TVN CNBC (2007 – 2013), wcześniej Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2001 – 2007). Laureat wielu nagród,
między innymi Kisiela, Fikusa i Grand Press (2006). Absolwent
Advanced Management Program IESE Business School i Nauk
Politycznych UW. Autor licznych, wielokrotnie nagradzanych
formatów telewizyjnych, w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma.

Jarosław Michniuk
Prezes Zarządu, Selena FM
Ścieżka kariery Prezesa Zarządu SELENA FM S.A. w wielu momentach krzyżuje aktywność biznesową z dokonaniami naukowymi. Jarosław Michniuk jest laureatem wielu nagród ze względu na osobiste osiągnięcia, jak i wkład BASF w wydarzenia branżowe w Polsce
i Europie. 1982, absolwent Inżynierii Mechanicznej na Politechnice
Warszawskiej; 1982-1984, Inżynier ds. Procesu w Polskich Nagraniach; stworzył tam nowe metody i normy technologiczne w produkcji
kaset gramofonowych; 1985-1989, pracownik naukowy i technolog
w Instytucie Technologii Elektronowych; pracował nad rozwojem
technologii VLSI w Polsce; 1988-1989, główny technolog Zakładów
Elektronicznych Układów Specjalizowanych, jednym z pierwszych
prywatnych przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce; 1990,
rozpoczęcie kariery handlowej w firmie Steo, reprezentującej firmę
Plaskon z grupy Rohm and Haas; 1991, rozpoczęcie współpracy
z kompanią BASF; ścieżka kariery od pozycji przedstawiciela handlowego, Menedżera Produktu, a następnie Dyrektora i Członka Zarządu
BASF Polska odpowiedzialnego za sprzedaż tworzyw sztucznych
BASF i Basell w Polsce; 2001-2004, BASF, stanowisko Regionalnego
Dyrektora Sprzedaży tworzyw styrenowych w Europie Środkowo-Wschodniej; 2004-2008, BASF, stanowisko Dyrektora Marketingu
w Europie (Niemcy), następnie: p.o. Group Vice President w Ameryce Północnej (Meksyk); odpowiedzialny za marketing i sprzedaż,
zaopatrzenie, produkcję i wsparcie techniczne w zakresie polimerów
styrenowych; 2008-2011, BASF, stanowisko Senior Vice President
ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie;
kierownictwo projektu wydzielenia struktur Styrenic z grupy BASF,
przygotowując firmę do niezależnej działalności w ramach firmy Styrolution, przygotowując firmę do niezależnej działalności w ramach joint
venture z firmą Ineos; Od 2011 roku Prezes Zarządu Selena FM SA,
jednostki dominującej w Grupie Selena.

Marcin Petrykowski
Dyrektor Zarządzający, Standard &
Poor’s
Dołączył do Standard & Poor’s w styczniu 2014. Od tego czasu jest
Dyrektorem Regionalnym na Europe Środkową i Wschodnią, będąc odpowiedzialny za strategię, działania i zarządzanie biznesem
ratingowym S&P w regionie. Równolegle sprawuje funkcje Dyrektora Generalnego Przedstawicielstwa w Polsce londyńskiej spółki
Standard & Poor’s, prowadząc z Warszawskiego biura centrale firmy
na Polske i kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Marcin dołączył
do S&P z J.P. Morgan Corporate and Investment Bank, gdzie pełnił
funkcję Dyrektora Wykonawczego linii biznesowej Investor Services
na region Rosji, Izraela, WNP oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Jednocześnie był takze Wicedyrektorem Oddziału J.P. Morgan
w Polsce. Przed podjęciem pracy w Londyńskim biurze J.P. Morgan
w 2007 roku, przez pięć lat pracowal w Citi Corporate and Investment Banking zajmując się bankowością korporacyjną w Polsce
i Europie Środkowej i Wschodniej. Absolwent programu rozwoju
przyszłej kadry kierowniczej Citi. Marcin posiada wyższe wykształcenie zdobyte na Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie
i Handel Międzynarodowy), School of Economics and Management
(Lund, Szwecja – Finanse Międzynarodowe) oraz Uniwersytecie
Warszawskim (studia podyplomowe dla CFO). Jest wpisany na listę
‘FCA approved investment advisors’, uczestniczył w wielu kursach
i szkoleniach dla kadry menadżerskiej.
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Dorota Podedworna-Tarnowska
Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Finansów
Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, nadzoruje
Komitet Standardów Rachunkowości. Urodziła się w 1974 r.
w Piszu. W 1998 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej (SGH)
w Warszawie, gdzie następnie podjęła pracę naukową,
a w 2006 r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim,
International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie oraz licznych kursów z zakresu audytu, standardów
rachunkowości i doradztwa inwestycyjnego. W 2012 r. odbyła
staż naukowy w dziedzinie finansów w prestiżowym New York
University Stern School of Business. Przed objęciem stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pracowała
w SGH na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Była kierownikiem
Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego. Pełniła
również funkcję prodziekana Studium Magisterskiego w SGH.
Doświadczenie zawodowe, oprócz pracy naukowej, zdobywała
m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od kilkunastu lat zasiadała w radach nadzorczych spółek, m.in. w Radzie Nadzorczej
Banku BPH S.A, gdzie była członkinią Komitetu Audytu i Komitetu Inwestycyjnego. Jej główne zainteresowania badawcze
koncentrują się wokół problematyki finansów przedsiębiorstwa
oraz rynku finansowego. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych i prac zbiorowych nagradzanych i wyróżnianych
w licznych konkursach oraz członkinią kolegiów redakcyjnych
w międzynarodowych czasopismach. Kilkukrotnie wyróżniana
w gronie najlepszych wykładowców w SGH. Zna język angielski
i rosyjski oraz podstawy francuskiego i łaciny. Lubi teatr, dobrą
książkę i podróże. Jest mężatką i matką dwóch synów.

niowych, m. in. w PZU S.A., gdzie w latach 1998-2002 pełnił
funkcje kierownicze, w tym był Dyrektorem Biura Ubezpieczeń
Finansowych PZU S.A. W latach 2004 – 2011 był organizatorem, a następnie prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych Bezpieczny Dom. Od maja 2011 roku był zaangażowany w realizację projektu inwestycyjnego Ircoro – specjalistycznej spółki świadczącej dla zakładów ubezpieczeń usługi
z zakresu nowych technologii. Współautor książki „Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie transakcji kredytowych”; autor wielu publikacji prasowych
dotyczących ubezpieczeń finansowych; wykładowca z zakresu
ubezpieczeń finansowych w Akademii Finansów (poprzednio
w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń) w Warszawie;
wielokrotnie zapraszany do współpracy przez towarzystwa
ubezpieczeniowe i przedsiębiorstwa do prowadzenia wykładów
z dziedziny ubezpieczeń finansowych.

Eryk Stankunowicz
I Zastępca Redaktora Naczelnego,
Forbes
Redaktor, felietonista. W zawodzie od lat 90., był m.in. dziennikarzem „Kuriera Polskiego” i „Gazety Bankowej” oraz szefem działu
ekonomicznego polskiego „Newsweeka”, w pierwszych latach
jego istnienia. Laureat Citibank Award of Excellence in Journalism. W 2004 roku współtworzył polską edycję „Forbesa” i od początku jest w niej zastępcą redaktora naczelnego. Odpowiada za
publicystykę oraz działy Strategie i Wydarzenia.

Beata Stelmach
Prezes, General Electric Polska
i kraje bałtyckie

Dariusz Poniewierka
Prezes Zarządu, Korporacja
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Od lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń finansowych jako
praktyk i teoretyk. Ukończył Wydział Zarządzania ze specjalnością w zarządzaniu finansami na Uniwersytecie Warszawskim
oraz Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej. Od połowy lat 90. pracował w firmach ubezpiecze-

4 listopada 2013 dołączyła do grupy General Electric rozpoczynając pracę na stanowisku Prezesa i Dyrektora Generalnego GE
na Polskę i kraje bałtyckie. Od 1991 związana z instytucjami rynku
kapitałowego. W latach 1991-1999 pracowała w Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd (m.in. jako dyrektor sekretariatu i rzecznik
prasowy). Była też konsultantką Banku Światowego w projektach
tworzenia regulacji giełdowych na rzecz rynków w Rosji i Ukrainie.
Pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (2000–2001), następnie w latach 2001-2005 wchodziła
w skład władz Grupy Prokom Software. W latach 2005-2007 jako
członek zarządu Intrum Justitia TFI S.A. tworzyła fundusz sekury-
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tyzacyjny. Od 2008 do 2011 roku była partnerem i wiceprezesem
MCI Management S.A. oraz prezesem MCI Capital TFI, zarządzającego funduszami PE/VC. Zasiadała też w radach nadzorczych
różnych przedsiębiorstw (w tym Bioton S.A. i Travelplanet.pl S.A.).
W latach 2006-2011 była prezesem Stowarzyszenia Emitentów
Giełdowych i członkiem zarządu EuropeanIssuers. Od 2011 do
2013 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki
(obecnie SGH) w Warszawie. Jest również absolwentką studiów
MBA w INSEAD oraz Uniwersytetu Calgary. W listopadzie 2013
roku Beata Stelmach została odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej.

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych wydaną w 1991 r.
Od roku 2012, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa, nadzorował procesy prywatyzacyjne, w tym projekty
realizowane na publicznym rynku kapitałowym. Koordynował
współpracę z firmami doradczymi, bankami inwestycyjnymi i inwestorami. Odpowiadał za działania mające na celu promocję
polskich rynków finansowych i kapitałowych wśród inwestorów
międzynarodowych. Nadzorował od strony właścicielskiej grupę
spółek i instytucje finansowe, w których Skarb Państwa posiada istotne udziały. Koordynował tworzenie i realizację polityki
dywidendowej Skarbu Państwa. W latach 2010-2012 w Wood
& Co, niezależnym banku inwestycyjnym specjalizującym się
w realizacji transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,
Paweł Tamborski pełnił funkcję Szefa Bankowości Inwestycyjnej. Poprzednio, począwszy od roku 1994 – w UniCredit Group
(w tym czasie CAIB, część Creditanstalt Bankverein AG). Wcześniej w Banku Staropolskim SA, gdzie rozpoczął karierę związaną z rynkiem kapitałowym jako makler papierów wartościowych
i współorganizator jednego z pierwszych biur maklerskich, następnie Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego
S.A. (obecnie BZ WBK SA). W UniCredit CAIB zarządzał zespołem bankowości inwestycyjnej w Warszawie (Szef Bankowości
Inwestycyjnej i członek zarządu UniCredit CAIB Poland). Od roku
2008 był współodpowiedzialny za prowadzenie londyńskiego
zespołu rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej
(ECM CEE). W trakcie swojej kariery w Grupie UniCredit Paweł
Tamborski był odpowiedzialny za doradztwo dla wielu polskich
i międzynarodowych przedsiębiorstw, przedsiębiorców i inwestorów przy przygotowaniu i realizacji różnorodnych transakcji
na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym. Obejmowały
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one pozyskiwanie kapitału poprzez emisje akcji, obligacji, obligacji zamiennych, transakcje w zakresie fuzji i przejęć, a także
transakcje prywatyzacyjne. Od 29 lipca 2014 r. Paweł Tamborski zasiada w Radzie Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako jej przewodniczący.

Ryszard Wtorkowski
Prezes Zarządu, LUG
Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z firmą
LUG. W listopadzie 1989 roku założył spółkę cywilną LUG, której został wspólnikiem. W roku 2001 nastąpiło przekształcenie
spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W latach 2002-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu LUG Sp.
z o.o. Po zmianie formy prawnej na spółkę akcyjną we wrześniu
2007 roku, Ryszard Wtorkowski został Prezesem Zarządu LUG
S.A. Obecnie jest także Prezesem LUG Light Factory Sp. z o.o.
Ryszard Wtorkowski aktywnie wspiera liczne organizacje integrujące środowisko biznesu, nauki i rynku kapitałowego. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Członka Zarządu Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Od 12 września 2008 roku jest
członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Natomiast 9 maja 2011 roku Ryszard Wtorkowski otrzymał
nominację na Kanclerza Loży Lubuskiej Business Centre Club
i pełni tą funkcję będąc jednocześnie Wiceprezesem Zarządu
BCC. Ponadto Ryszard Wtorkowski jest członkiem takich organizacji jak Lubuska Izba Budowalana, Wielkopolska Izba Budowlana, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting, Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa. W styczniu
2012 roku Ryszard Wtorkowski został wybrany Menadżerem
Roku 2011 w plebiscycie Gazety Lubuskiej, natomiast w marcu
2012 roku został Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Ryszard Wtorkowski z wykształcenia jest
elektronikiem. Kwalifikacje zawodowe podnosił na wielu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania, logistyki, finansów
budżetu oraz wyceny wartości przedsiębiorstw. Odbył także
szkolenia z negocjacji i public relations.
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Ministerstwo Skarbu Państwa jest organem administracji
publicznej. Zajmuje się sprawami dotyczącymi gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – prywatyzacją spółek
z udziałem Skarbu Państwa, komunalizacją mienia Skarbu
Państwa oraz nadzorem właścicielskim. Szczególny nacisk
położony jest przy tym na wzrost efektywności działania,
skuteczności zarządzania i podnoszenie wartości spółek,
jak również na nadzorowanie przygotowania poszczególnych podmiotów do procesu przekształceń i prywatyzacji.
Nadzorując kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju spółki z udziałem Skarbu Państwa, MSP kontynuuje transformację gospodarczą,
zwiększa konkurencyjność i wzmacnia polski rynek kapitałowy. Funkcję Ministra Skarbu Państwa pełni Włodzimierz
Karpiński.
www.msp.gov.pl

Partner Instytucjonalny

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedną
z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych, rynków alternatywnych regulowanych
przez giełdy oraz największą krajową giełdą instrumentów
finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług. Prowadzi rynek
regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony
dla Emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych.
Warszawska giełda to jedna z najlepiej rozpoznawalnych
na świecie polskich instytucji finansowych. Systematycznie
realizuje strategię rozwoju mającą na celu wzmocnienie
atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku oraz uczynienie z Warszawy centrum finansowego regionu Europy
Środkowo-Wschodniej.
Od 9 listopada 2010 r. warszawska giełda jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie.
www.gpw.pl

Akcjonariat Obywatelski to program obejmujący działania edukacyjne skierowane do inwestorów indywidualnych oraz projekty do spółek w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich. Program prowadzony jest od 4 lat przy udziale instytucji i organizacji rynku kapitałowego, domów maklerskich oraz spółek giełdowych.
W ramach działań prowadzonych do emitentów giełdowych przygotowana została w tym roku publikacja „Poznaj swoich inwestorów. Organizacja Dnia Inwestora Indywidualnego” oraz opracowany został zbiór najlepszych praktyk IR opublikowany w poradniku
„Rekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi”. Przeprowadzone zostały także pierwsze w Polsce, na tak szeroką skalę, badania relacji inwestorskich z inwestorami indywidualnymi w spółkach giełdowych.
W edycji programu 2014/2015 przeprowadzone zostaną bezpłatne wykłady dla kadry zarządzającej oraz osób zajmujących
się IR w spółkach giełdowych na temat prowadzenia nowoczesnych relacji inwestorskich. Kontynuowane będą badania w zakresie IR. Tym razem dotyczyć będą oczekiwań inwestorów indywidualnych wobec spółek w zakresie praktyk, standardów,
narzędzi oraz częstotliwości działań IR. Rozbudowana zostanie także dedykowana spółkom zakładka na stronie AkcjonariatObywatelski.pl – najważniejsze informacje z zakresu IR, wersje elektroniczne publikacji wydanych w ramach Akcjonariatu
Obywatelskiego, badania IR, kalendarium wydarzeń, materiały audiowizualne, artykuły i inne.
www.AkcjonariatObywatelski.pl
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG
SA) jest spółką giełdową obecną w indeksie największych
polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją paliw gazowych i płynnych.
Od 2012 roku PGNiG SA za pośrednictwem spółki zależnej
PGNiG TERMIKA SA prowadzi również działalność związaną z produkcją ciepła i energii elektrycznej.
Od 1 sierpnia 2014 r. rozpoczęła działalność operacyjną
spółka PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., której wydzielenie ze struktury PGNiG SA podyktowane było uwarunkowaniami prawnymi oraz przygotowaniami do zbliżającego się
pełnego uwolnienia rynku gazu w Polsce. Od tej pory, obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży
gazu ziemnego i energii elektrycznej została przeniesiona do
PGNiG Obrót Detaliczny.
PGNiG SA posiada akcje/udziały w 30 spółkach, w tym
w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, cenione na rynkach międzynarodowych.
Ponadto PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa
w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i na Ukrainie. PGNiG
SA jest również właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS, która zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją
złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC – Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Sales&Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem
oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano
do emisji euroobligacji na rynku europejskim.
www.pgnig.pl

PKN ORLEN to lider branży energetyczno-paliwowej w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzający największą siecią
stacji paliw w regionie. Jest także liderem produkcji petrochemikaliów i jednocześnie konsekwentnie rozwija segment
wydobycia i wytwarzania energii elektrycznej.
Sztandarowym projektem z zakresu energetyki jest budowa
elektrociepłowni parowo-gazowej we Włocławku, która będzie produkowała energię i ciepło już w 2015 roku.
W obszarze wydobycia, ORLEN aktywnie angażuje się
w poszukiwania złóż gazu i ropy z łupków w Polsce, a poprzez swoje kanadyjskie spółki TriOil Resources Ltd. oraz
Birchill Exploration LP, prowadzi wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Kanadzie.
www.orlen.pl
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KPMG w Polsce
KPMG w Polsce od ponad 20 lat świadczy profesjonalne
usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz doradztwa biznesowego,
a stowarzyszona z KPMG w Polsce kancelaria prawnicza
D.Dobkowski sp.k. oferuje kompleksowe usługi prawne.
KPMG było jedną z pierwszych firm audytorsko-doradczych o międzynarodowym zasięgu obecnych na polskim
rynku. Obecnie w KPMG w Polsce pracuje ponad 1200
osób w 7 biurach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.
KPMG w Polsce obsługuje Klientów ze wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od nieruchomości, sprzedaży
detalicznej i produkcji dóbr konsumpcyjnych, aż po sektor
farmaceutyczny, telekomunikacyjny i bankowo finansowy.
Nasi Klienci to polskie oraz międzynarodowe firmy i instytucje, które zwracają się do nas po wsparcie ze względu na
wysoki standard świadczonych usług, specjalizacje branżowe i szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i globalnych zgromadzoną przez ponad 155 000
pracowników w 155 krajach.
W 2014 roku firma KPMG została ponownie uznana za
najlepszą firmę audytorską w Polsce oraz najlepszą firmą
audytorską spółek giełdowych (wg Rankingu Audytorów
„Rzeczpospolitej” i Gazety Giełdy „Parkiet” z dn. 31 marca 2014 r.) i wciąż pozostaje w czołówce najlepszych firm
i doradców podatkowych (wg VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej z 11 marca
2014 r.).

Partner

Grupa Azoty – jedna z kluczowych europejskich grup branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także
alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów
poliamidów (PA6) i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu (POM) oraz należy do czołówki producentów
nawozów mineralnych. Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby
wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii.
W ten sposób powstał największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny. Dzięki przemyślanej architekturze Grupa może proponować swoim klientom
zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów mineralnych i tworzyw konstrukcyjnych przez alkohole OXO i plastyfikatory po pigmenty. Własne zaplecza m.in. badawcze,
projektowe i serwisowe umożliwiają Grupie prowadzenie
także działalności usługowej. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz
dbałość o środowisko naturalne. Grupa Azoty jest notowana
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30
czerwca 2008 r. Od 19 listopada 2009 r. jest nieprzerwanie
notowana w Respect Index, indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.
www. grupaazoty.com

www.kpmg.com
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Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.
Instytut współtworzy standardy, propaguje zmiany oraz
wspiera rozwój rynku kapitałowego.
Instytut we współpracy z podmiotami rynku kapitałowego
chce wpływać na jakość oraz metody edukacji oraz wyznaczać najwyższe standardy zawodowe dla osób funkcjonujących na rynku kapitałowym. Wyedukowani pracownicy, stale podnoszący swoje kwalifikacje, wzrost konkurencyjności i
bezpieczeństwa funkcjonowania instytucji finansowych leżą
u podstaw koncepcji edukacji uczestników oraz interesariuszy rynku finansowego.
Jesteśmy nastawieni na budowanie długoterminowych relacji partnerskich z ekspertami, dostawcami oraz z klientami.
Naszym celem jest przekraczanie oczekiwań uczestników
programów edukacyjnych realizowanych przez Instytut Rynku Kapitałowego.
Instytut jest też właścicielem marki GPW Media – serwisu
informacyjnego przeznaczonego dla spółek notowanych na
warszawskim parkiecie, które chcą prowadzić aktywną komunikację z inwestorami, analitykami oraz mediami.
www.gpwirk.pl
www.gpwmedia.pl

Partner Biegu

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce
i jedna z największych w naszej części Europy. Jest to polska firma obecna również na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz
na Ukrainie. Grupa oferuje szeroki zakres usług ubezpieczeniowych. Co drugi ubezpieczający się Polak wybiera PZU.
Zarządza również funduszami emerytalnymi, funduszami
inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Obecnie
Grupa PZU zabezpiecza przyszłość finansową 12 milionów
Polaków. Firma spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza obecność PZU w składzie Indeksu RESPECT – indeksu spółek
odpowiedzialnych społecznie na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. Prowadzone na szeroką skalę
działania w czterech obszarach: bezpieczeństwo, edukacja,
zdrowie i kultura są wyrazem dbałości firmy o jej interesariuszy. Za działania społecznie zaangażowane Grupa PZU
zdobyła główną nagrodę w najnowszej edycji konkursu „Liderzy Filantropii” w kategorii firm, które przekazały najwięcej
pieniędzy na cele społeczne.
www.pzu.pl
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Patron

Unicomp-WZA – to zespół ludzi, który od 1991 roku funkcjonuje jak dobrze skonstruowany i niezawodnie działający
mechanizm. Zarówno w dawnej, jak i obecnej strukturze
specjalizujemy się w organizacji, obsłudze merytorycznej
i technicznej przedsięwzięć, które dla swojej realizacji wymagają użycia niezawodnych, nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie platform sprzętowych, umożliwiających realizację dowolnego rodzaju głosowania lub zbadania
preferencji, opinii i wiedzy zgromadzonych uczestników.
Jako zespół, byliśmy prekursorami we wprowadzeniu na rynek krajowy rozwiązań informatycznych i sprzętowych dedykowanych do profesjonalnej obsługi szczególnego rodzaju
głosowań. Nasze wieloletnie doświadczenie zostało zbudowane dzięki spełnianiu złożonych i nierzadko skomplikowanych
zadań postawionych nam przez naszych Klientów, w trakcie
realizacji głosowań, związanych z obsługą walnych zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników spółek prawa handlowego.
Uczestniczyliśmy jako organizator głosowań i dostawca usług
z tym tematem związanych w największych w kraju walnych
zgromadzeniach, największych podmiotów gospodarczych –
międzynarodowych instytucji finansowych, stoczni, hut, browarów, elektrowni i wielu, wielu innych, znaczących firm, praktycznie z każdej gałęzi gospodarki. Większość z nich to nasi
stali Klienci, co najlepiej świadczy o naszym profesjonalizmie
i niezmienności wysokiego standardu dostarczanych usług.
Równolegle z działalnością w temacie organizacji głosowań
niosących za sobą skutek prawny (walne zgromadzenia), wdrażamy, rozwijamy i doskonalimy platformy związane z realizacją
głosowań mających na celu zebranie informacji, opinii, odczuć
bądź nawiązaniu interakcji z zebranymi uczestnikami danego
wydarzenia. Dysponując jednym z największych w kraju, własnym zapleczem sprzętowym do realizacji tego typu przedsięwzięć – ponad 2.000 własnych bezprzewodowych terminali do
głosowania, kilkaset tabletów również do takich zastosowań,
największa sieć przewodowych czytników kart.

LUG jest jednym z wiodących europejskich producentów
profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Oferuje swoim
klientom nowoczesne i energooszczędne oprawy oświetleniowe do zastosowań komercyjnych, oparte na technologii LED,
prowadząc działania zgodnie z regułami systemu zarządzania
jakością ISO9001.

www.unicomp-wza.pl

www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie
www.lug.com.pl

Grupa Kapitałowa LUG S.A. realizuje strategię zrównoważonego wzrostu na wybranych rynkach świata. W skład grupy
wchodzą wyspecjalizowane spółki zależne prowadzące działalność w Polsce, Niemczech, Brazylii, Wielkiej Brytanii a także
na Ukrainie. Ponadto LUG posiada biura handlowe we Francji,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz na Litwie.
Duży nacisk w ostatnich latach położono na rozwój nowoczesnych technologii. Realizacją tej strategii była budowa przez
spółkę zależną LUG Light Factory nowej hali produkcyjnej oraz
wyposażenie jej w technologicznie zaawansowaną linię produkcyjną komponentów oświetlenia LED. Podjęto też decyzję
o budowie bazy laboratoryjno-rozwojowej z zespołem hal do
produkcji elektroniki. Prace projektowe rozpoczęto w czerwcu
2014 roku, zakończenie inwestycji planowane jest na 2015 rok.
W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano budowę części
produkcyjnej i magazynowej. W kolejnym etapie powstanie zaplecze administracyjne. Nowy obiekt usytuowany będzie w Lubuskim Parku Przemysłowo Technologicznym w Nowym Kisielinie. Wartość inwestycji wynosi ok. 5 mln zł netto.
LUG S.A. został wyróżniony wieloma nagrodami za wysoką
jakość komunikacji z inwestorami. Serwis relacji inwestorskich
LUG S.A. trafił w 2014 roku po raz piaty z rzędu do finałowej
trójki. Tytuł najlepszej strony otrzymał w 2014 roku po raz drugi z rzędu oraz trzeci raz w historii konkursu (nagrody w 2009
i 2013 roku). Raport roczny LUG został uznany za Najlepszy
Raport Roczny 2012 w kategorii spółek z rynku NewConnect.

www.seg.org.pl

2014

IX
Patroni

Grupa Magellan dostarcza zindywidualizowane usługi finansowe, które umożliwiają optymalne i efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym.
Spółka działa od 1998 roku i jest jedną z najdłużej działających instytucji tego typu. Magellan S.A. aktywnie współpracuje z ponad 500 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami Spółki są szpitale, firmy farmaceutyczne
i dostarczające sprzęt medyczny oraz firmy świadczące
usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media. Magellan S.A. prowadzi również działalność na terenie Czech
i Słowacji poprzez spółki zależne – Magellan Česká republika s.r.o.z siedzibą w Pradze i Magellan Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie. W czerwcu 2010 roku założona została
spółka zależna MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze Służby Zdrowia w Polsce.
Magellan S.A. jest notowany na GPW od 1 października
2007 roku.
www.magellan.pl

Marsh jest światowym liderem w dziedzinie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń majątkowych. Firma należy do grupy
Marsh & McLennan Companies, oferującej specjalistyczne
usługi oraz doradztwo obejmujące m.in.: zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami, reasekurację, zarządzanie kapitałem ludzkim. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu
oraz doskonałej znajomości rynku lokalnego Marsh tworzy
rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb swoich Klientów.

Dlaczego Marsh?
• Pozyskane zaufanie i bardzo dobra znajomość rynku, produktów ubezpieczeniowych oraz poszczególnych branż,
co potwierdza ponad 140 lat globalnego doświadczenia
oraz ponad 20-letnia działalność na polskim rynku.
• Unikalne doświadczenie – do grona Klientów Marsh należą
firmy działające w różnych sektorach gospodarki, przedsiębiorstwa średniej i dużej wielkości, podmioty publiczne,
stowarzyszenia, organizacje świadczące usługi specjalistyczne oraz osoby prywatne.
• Szeroki wachlarz dodatkowych usług brokerskich i fachowe doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem.
www.marsh.pl

Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych
5 – 6 listopada 2014 roku,
Hotel Narvil Conference & Spa, Serock

Patroni

Pelion S.A. na rynku istnieje od 24 lat. Początkowo firma
funkcjonowała jako lokalny, hurtowy dystrybutor farmaceutyków. W 1998 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane z emisji środki pozwoliły
na intensywny rozwój i konsolidację hurtowego rynku leków.
Dziś Pelion Healthcare Group to jedna z największych grup
kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez firmę obejmują
wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny)
i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., jako spółka holdingowa, pełni nadzór
właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności firmy,
realizowanymi odpowiednio przez PGF S.A. i Pharmapoint
Sp. z o.o. (sprzedaż hurtowa), PGF Urtica Sp. z o.o. (zaopatrzenie szpitali), CEPD N.V. (sprzedaż detaliczna) i Pharmalink Sp. z o.o. (usługi dla producentów).

Standard & Poor’s Ratings Services jest częścią McGraw Hill Financial (NYSE: MHFI) i jest światowym liderem w dostarczaniu niezależnych
analiz ryzyka kredytowego i rynkowych punktów odniesienia, publikując
ponad milion ratingów kredytowych dla podmiotów z sektora instytucji
rządowych i samorządowych, korporacyjnego oraz finansowego.

Pelion Healthcare Group zatrudnia około 7 tys. pracowników oraz osiąga ponad 7 mld zł przychodów ze sprzedaży
rocznie.

McGraw Hill Financial jest dostawcą wiedzy i informacji finansowych
dla uczestników globalnych rynków kapitałowych i towarowych. Oferuje
niezależne opinie, punkty odniesienia, ratingi kredytowe, rozwiązania do
zarządzania ryzykiem kredytowym i portfelowym oraz produkty analityczne. W skład grupy McGraw Hill Financial wchodzą marki, które na
trwałe wpisały się w świadomość uczestników rynków finansowych:
Standard & Poor’s Ratings Services, S&P Capital IQ, S&P Dow Jones
Indices, Platts, CRISIL, J.D. Power i McGraw Hill Construction. McGraw
Hill Financial zatrudnia około 17 tys. pracowników w 27 krajach świata.

Celem firmy jest budowa silnej pozycji na europejskim rynku
ochrony zdrowia ściśle związanym z farmaceutykami oraz
trwałej wartości na rynku kapitałowym.
www.pelion.eu

Standard & Poor’s zatrudnia ponad 1400 analityków w 23 krajach,
szczycąc się ponad 150 letnim doświadczeniem w ocenie ryzyka kredytowego, oferując unikatową kombinacje globalnego zasięgu, pokrycia i
doświadczenia z lokalną ekspertyzą. Analizy i opinie S&P dotyczące relatywnego ryzyka kredytowego dostarczają uczestnikom rynków finansowych informacji i niezależnych punktów odniesienia, wspierając rozwój
transparentnych i płynnych globalnych rynków finansowania dłużnego.
www.standardandpoors.com
www.spratings.pl

www.mhfi.com

www.seg.org.pl

2014

IX
Patroni

Należymy do międzynarodowej sieci firm doradczych o zasięgu globalnym. Realizujemy projekty w ponad 20 językach,
a nasi eksperci są obecni w ponad 40 krajach, na wszystkich kontynentach. Nasza wiedza, to tysiące zrealizowanych
projektów dla firm wszystkich branż, z pierwszych stron
gazet, często notowanych na światowych giełdach, które
poprzez zarządzanie zmianą, chcą w przyszłości podnieść
swoją efektywność zadaniową i kosztową.
Oferujemy usługi z zakresu zarządzania projektami dopasowane do strategii naszych klientów. Stawiamy na rozwiązania, które inspirują pracowników w osiąganiu wyznaczonych
celów biznesowych, z zachowaniem dyscypliny budżetowej
i przyjętego harmonogramu.
Doradzamy przy tzw. „Megaprojektach”, czyli inwestycjach
o kluczowym znaczeniu w strategii rozwoju i bezpieczeństwa narodowych gospodarek. Pomagamy uwzględnić
ryzyka, niepewność, zmienność oraz alternatywne scenariusze, tak aby móc składać wiarygodne obietnice, co do
terminu i budżetu realizacji projektu.
Eksperci TenStep Polska, to zespół doświadczonych menedżerów, inżynierów i psychologów, którzy patrzą na zagadnienia
zarządzania pragmatycznie i z głębokim zrozumieniem procesów psychologicznych i społecznych. Nasze doświadczenie to
wiedza zgromadzona podczas tysięcy realizowanych projektów.
Więcej o tym jak pracujemy można znaleźć na naszej stronie
internetowej tenstep.pl, lub z naszych cyklicznych webinarów poświęconych nadzorowaniu projektów pmpodcast.pl.
Dla pasjonatów zarządzania, udostępniamy informacje na
naszym blogu pmblog.pl
W Polsce pracowaliśmy między innymi dla: KGHM Polska
Miedź SA, GAZ-SYSTEM SA, Ministerstwa Skarbu Państwa,
Alstom Power SA, Inter Cars SA, BUMAR, PGE GiEK SA,
Nowa Era, Dialog.
pmblog.pl – trochę inaczej o zarządzaniu
pmpodcast.pl – seria webinariów dla osób nadzorujących projekty
barbacena.eu – wsparcie przy harmonogramach w megaprojektach

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Biura kancelarii znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.
Specjalizujemy się m.in. w następujących dziedzinach: arbitraż, bankowość i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia,
nieruchomości, obsługa korporacyjna firm, podatki i spory
podatkowe, prawo konkurencji, prawo Unii Europejskiej,
prawo farmaceutyczne, prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, projekty infrastrukturalne oraz PPP,
rozwiązywanie sporów, doradztwo dla sektora energetycznego, rynki kapitałowe, technologie, media i telekomunikacja, ubezpieczenia, upadłości i postępowania naprawcze,
własność intelektualna i zamówienia publiczne.
Kancelaria jest właścicielem portalu Co do zasady przeznaczonego dla przedsiębiorców i prawników. Piszemy prosto
o skomplikowanych zagadnieniach prawnych mogących
mieć przełożenie na działalność gospodarczą. Portal Co do
zasady powstał z połączenia Portalu Procesowego i Portalu
Transakcyjnego.
Publikacje autorstwa prawników kancelarii są też prezentowane w aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej
aplikacji o tematyce prawnej na iPada i Androida. Aplikację
można pobrać nieodpłatnie w App Store i Google Play.
www.wardynski.com.pl
www.codozasady.pl
Wardyński+

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
ul. Nowy Świat 35/5A, 00-029 Warszawa
tel.: (22) 826 26 89, faks: (22) 892 90 91
e-mail: biuro@seg.org.pl
www.seg.org.pl
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